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Contextos Gráficos

IInnttrroodduuççããoo

Desenvolver um design de um livro é pensar nas possibilidades

disponíveis no espaço de interação, é pensar em toda a estrutura

que compõem o livro e entender como o usuário poderá desfrutar

de seu contexto na forma que é concebida.

Isto quer dizer que o designer precisa entender primeiro para

quem se destina o livro a ser concebido, estudar a concepção do

texto e a estrutura editorial, pois estes fatores incidem direta-

mente na linguagem gráfica ou design das páginas para que con-

temple de forma harmônica com a comunicação verbal, situando

e envolvendo na contemplação da leitura.

O livro pode ter diferentes destinos de uso; publicitária, institu-

cional, educacional, artístico; e mesmo dentro destes formatos

podem assumir diferentes contextos; por exemplo; um livro edu-

cacional com contexto didático, podendo ser próprio para alfabe-

tização, para educação infantil, para o ensino médio, para univer-

sitário, também podem ser livros paradidáticos, ou seja, livros que

servem de apoio didático, em forma de romances, lúdicos, ficção.

Os livros podem ser feitos para divulgação e ter um formato pu-

blicitário, para venda de produtos, como por exemplo, catálogos

de livros das editoras, catálogos de objetos industriais; catálogos

de produtos; podem ser feitos para uso institucional, descrevendo
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o corpo de uma empresa; podem ser de uso artístico, catálogos de

arte, divulgação artística, fotográfica, ilustrativa; estas são apenas

algumas possibilidades do livro dentro de uma diversidade.

Assim é pertinente estudar o contexto editorial, o texto fornecido

pelo editor ou o projeto editorial, que é feito para estruturar o

texto do livro do autor, para que se possa começar a pensar em

um projeto gráfico, entendendo quem será o leitor do livro, faixa

etária, social e econômica a que se destina o livro, pois estes

fatores influenciam diretamente a concepção das estruturas do

design a ser desenvolvida para o projeto gráfico.

A dimensão do design do livro vai muito além das páginas bran-

cas e textos pretos de leitura, avança como fator de conceitos de

linguagens de criação e concepção; pensados como espaços de

projeto, com estruturas a serem elaboradas segundo normas e

métodos ocupando um pensamento de interações entre suas

partes, ou seja, toda estrutura comunicativa visual tem que ter

como proposta ambientar o leitor a sentir visualmente o contexto

do fator comunicado.

Falamos apenas de alguns fatores da composição do livro, mas os

elementos de sua estrutura são muitos e em sua maioria passam

despercebidos pelo leitor, dentro de uma diretriz propositiva, pois

tem que se ter a premicia objetiva da função do determinado livro,

para que seus elementos se interajam de uma forma coordenada

com a comunicação desejada.

As imagens (iconografia), os gráficos e tabelas (infografia), as ilus-

trações, os diferentes tipos de famílias de fontes dos textos, títu-

los em diferentes pesos e instâncias representativas, subtítulos,

legendas, fontes bibliográficas, glossário, remissões do texto,

numeração de páginas, frontispício, olho, apresentação, vinhetas,

tarjas, boxes, fios, grafismos, lombada, capa, segunda capa, ter-

ceira capa, quarta capa, capa falsa, orelha, créditos, sumário,

índice, mancha do texto, grelha, recuo, parágrafos e capitular. 248 - Antigas publicações SÉRIE GUIAS - Bens
Culturais Arquitetônicos, edição da versão
de 1984
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Estes são alguns dos elementos que fazem parte da concepção do

livro, sendo ele para qual destino for, terá a maior parte destes

elementos em sua estrutura final.

O design gráfico tem a habilidade de entender estes elementos e

propor sistemas em que estes elementos se completam e se inter-

ajam para uma comunicação visual ambientando o leitor no con-

texto da leitura.

É importante a sutiliza na formação destes contextos gráficos, pois

é preciso manter a direção comunicativa, onde os elementos

servem de apoio a leitura, evidenciando textos e imagens quando

forem precisas para aumentarem o grau da fixação imagética do

leitor dentro do fator comunicativo.

Existem as possibilidades construtivas onde ocorrem estas inte-

rações, mas como assegurar que se tem uma estrutura correta

dentro de um contexto gráfico, como identificar o que está esteti-

camente bonito, na verdade, o que é bonito ou esteticamente belo

dentro do contexto gráfico do livro?

Estes fatores sempre foram pertinentes em toda a história do

design do gráfico, na verdade esta diversidade que formou o

avanço da tecnologia que está presente no ambiente de trabalho

do designer gráfico. 

Dentro deste contexto é imprescindível o estudo e conhecimento

dos estilos gráficos, das escolas, designers que tiveram seus tra-

balhos desenvolvidos dentro do universo gráfico, conhecer possi-

bilidades, e sobretudo, o desenvolvimento pessoal, formado

através dos estudos e experiências que testam as diferentes for-

mas gráficas usadas pelos diferentes autores e sobretudo em

maior ênfase a criação, como elemento de composição da

memória das formas compreendidas e polarizadas na mente, pos-

sibilitando novos elementos e novas possibilidades gráficas.

O estudo gráfico vai muito alem do livro, ou do ambiente gráfico,
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assim como a arquitetura tem seu universo ampliado muito além

das paredes de um edifício, o universo gráfico tem seu universo

muito alem das paginas, pois as possibilidades criativas nascem

em todos os espaços e lugares, como idéias que são transferidas

para o ambiente gráfico, através de imagens, grafismos, contextos

gráficos.

Durante o desenvolvimento das séries referente às publicações da

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEMPLA, foi pos-

sível elaborar este estudo, descrevendo os detalhes durante o

processo de desenvolvimento de um projeto gráfico.

Estudo que tem como objetivo a construção de registros dos

aspectos sistêmico, metodológico e construtivo para formulação,

interpretação e estruturação de contextos gráficos e elementos de

composição no processo de criação, servindo como orientação e

exemplo construtivo, tirando dúvidas no processo de produção e

finalização de um projeto de comunicação visual editorial. 

A leitura permite identificar um momento do desenvolvimento grá-

fico dentro de uma contemporaneidade digital que permite a

interação acentuada de diferentes meios gráficos, como parte de

um contexto sistêmico, seguindo um fluxo de mudanças cons-

tantes que o designer gráfico se ambienta na enorme diversidade

técnica e morfológica da atualidade.

Possibilita estudar detalhes na elaboração de elementos de com-

posição, tipologias, tipografias, infografias, imagens, cores, grafis-

mos, gráficos, tarjas, mapas, tabelas, manchas, composições, dia-

gramação e aplicativos utilizados no desenvolvimento de projetos

gráficos, software's, programas e tecnologias que estão em cons-

tante modificações e atualizações influenciando diretamente na

concepção, criação e acabamento de um projeto gráfico. Este

momento se confirma com a integração digital, onde as possibili-

dades de cores se tornam infinitas com o uso de diferentes tabelas

cromáticas e possibilidade interativa de alteração de matiz, lumi-

nosidade e saturação. A tipografia é ampliada, gerando possibili-



dades automáticas de construção de fontes  e variáveis personal-

izadas, a imagem digital permitindo gerar fotografias instan-

tâneas para aplicação editorial, acrescentando ainda as ferra-

mentas digitais, software's, que manipulam as imagens, com

mudanças de matiz, claridade, contraste e morfologia, permitin-

do rapidez e equilíbrio imagético para finalização.

O dinamismo se completa com a finalização do material em forma

digital, em PDF (Portable Document Format), padronização de

formato de finalização de arquivo que possibilita transporte mais

seguro e confiável de documentos eletrônicos para impressão.

Este tipo de arquivo, após o material ser finalizado, preserva a

integridade e originalidade das imagens, fontes e elementos grá-

ficos do original editado, sendo qual for o aplicativo e plataforma

usados em seu desenvolvimento.

É interessante perceber a centralização dos aspetos do design

gráfico em que um usuário com apenas uma maquina bem

equipada e alguns periféricos (scaner, maquina digital, impresso-

ra), tendo conhecimento dos diferentes aplicativos e algum con-

hecimento gráfico pode desenvolver trabalhos editoriais. Este

processo é muito recente, o grau de desenvolvimento de um tra-

balho gráfico que em apenas 10 anos atrás, quando era preciso

vários profissionais em diferentes áreas para o desenvolvimento

de um projeto, hoje se faz muito mais rápido, com apresentações

mais dinâmicas e a possibilita de ver o material acabado grafica-

mente antes de sua execução.

Isto acabou por banalizar a imagem gráfica, permitindo que um

grande número de pessoas desenvolvesse trabalhos gráficos sem

conhecimento teórico e contextual criando trabalhos generalistas,

sem unidade, sem uso de sistemas, sem linguagem de projeto.

Este é o universo deste estudo, acompanhar o desenvolvimento

de um projeto gráfico e entender os diferentes contextos de uma

criação.
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Para a criação de um projeto temos que levar em conta algumas

variáveis, o conhecimento adquirido em desenvolvimento de

projetos de programação visual, estudos de projetos que possam

servir de diversificações gráficas, exemplos diferenciados, o 

conhecimento teórico sobre cor, bases de diagramação e com-

posição, manchas de texto, conhecimento sobre tipografias,

fontes e famílias de fontes, leitura visual, estética e metodologia

de sistemas para formulação de uma linguagem visual. 

As bases dos estudos de outros projetos de programação visual

podem levar a entender a razão da estrutura de alguns projetos

gráficos e procurar melhorar a forma de fazer design gráfico.

Sendo assim, uma das preocupações foi verificar o conteúdo

elaborado nas publicações da década de 80 e 90, e algumas

publicações atuais da SEMPLA.

Analisar o material disponível das publicações feitas nos últimos

anos pela secretaria e buscar uma leitura para a 

elaboração de um sistema identidade visual que possa acom-

panhar todas as publicações SEMPLA, organizando visualmente

todos os projetos das séries sem perder as características visuais

que identificam cada publicação.

DDaaddooss  ppaarraa  
oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo
ddoo  pprroojjeettoo
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Análise das publicações anteriores
Durante o processo de análise das referências gráficas históricas

disponíveis no desenvolvimento do projeto foi possível analisar as

questões gráficas quanto a criação, produção e execução de algumas

das publicações.

Algumas das referências datam de 1983, quando ainda pouco não se

falava de computadores pessoais no Brasil, a maquinas usadas eram

do tipo Offset, usando chapas de impressão com contato direto no

papel a ser impresso.

Neste processo as chapas de impressão são presas em cilindros que

transferem as imagens para um cilindro de borracha alimentado por

processos de água e tinta a base de óleo que por sua vez transfere a

imagem para o papel.

As chapas de impressão é a revelação da pagina diagramada

(através da totolitagem ) em acetato do qual denominamos fotolito.

O custo para se fazer o fotolito e as chapas de impressão eram bem

caros nesta época ,mesmo a produção de texto era praticamente

impossível adquirindo formas de uso tardio de tipos móveis que foi

substituído pelas primeiras máquinas Composer com teclado pareci-

do com uma máquina de escrever e um monitor de vídeo com a dis-

posição de operar 5 famílias de tipos com a variação do corpo da

letra entre 2 e 72 pontos em 3 estilos diferentes, light, normal e bold

Estas máquinas (Composer) longes de ser os computadores atuais,

mas causaram uma grande revolução na diagramação e composição

das publicações.

Em decorrência de custo e viabilidade de produção os contextos grá-

ficos se fixavam na criação de livros que possuíssem apenas 2 cores

como acabamento de capa e na maioria das vezes 1 cor para miolo.

Neste processo as imagens possuíam efeitos que facilitam a leitura

adquirindo alto contraste, diferenças de luminosidade e cor, possibi-

litando grandes áreas coloridas.

250 - SÉRIE GUIAS-Bens Culturais Arquitetônicos,
edição da versão de 1984 - (Projeto Gráfico de
Issao Minami)

249 - Plano Habitacional do Município de São
Paulo 1983 - 1987 (Projeto Gráfico de Issao
Minami)
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É importante ressalta o alto grau de criatividade e percepção da

imagem e cor no desenvolvimento dos projetos, pois o profissio-

nal trabalhava no escuro, ou seja, apenas saberia se o que produ-

ziu foi plenamente contemplado no fim do projeto com a

impressão do material editado, aumentando assim o grau de con-

fiabilidade e conhecimento que o profissional deveria ter sobre a

técnica de produção.

Este fenômeno fica claramente visível nas publicações e no decor-

rer da análise das publicações em fator do tempo é perceptível a

mudança de comportamento com o uso de imagens mais detalha-

das, equilíbrio e sutileza no uso das cores.

251 - Diagnóstico regionalizado do Município de
São Paulo, 1984 - (Projeto Gráfico de Issao
Minami)

252- Orçamento  Programa,1987 - 
(Projeto Gráfico de Issao Minami)

253 - Plano para Cinco Regiões Administrativas do
Município de São Paulo,1986 - (Projeto
Gráfico de Issao Minami)

254 - Administrações Regionais do Município de São Paulo -1986



258 - Plano para Cinco Regiões Administrativas do Município
de São Paulo,1986 - (Projeto Gráfico de Issao Minami)
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Na atualidade os computadores estão equipados com editores de

textos potentes com um número inimaginável de possibilidades de

fontes tipográficas, uma diversidade de famílias e estilos com

grande facilidade de alteração do corpo (altura da letra) que varia

de acordo com o uso,  ainda que estes textos podem ser editados,

corrigidos e analisados durante o processo de criação, adquirindo

formas, compactação, distorção e coloração dentro de uma

infinidade  de processo no de fechamento da diagramação, possi-

bilitando imprimir o material para análise mais detalhada, revisão,

correção e posterior produção gráfica.

255 - Cultura, Esportes e Áreas Verdes -1984
(Projeto Gráfico de Issao Minami)

256 - Conheça sua Região -1985 
(Projeto Gráfico de Issao Minami)

257- Palno Diretor do Município de São Paulo -
1985  (Projeto Gráfico de Issao Minami)
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Durante o processo de criação do projeto gráfico percebeu-se a

possibilidade do uso da imagem como fator de diálogo com o

texto dos planos regionais, onde a fotografia dentro de uma

composição gráfica servindo como elemento de identificação

dos signos, lugares, espaços e forte intenção de ambientação

das regiões que caracterizam cada uma das 31 subprefeituras, 

Apresentar os lugares da cidade corresponde a apresentar o

design dos espaços, importante porque caracteriza o cenário e

ator das relações sociais com a cidade.

Esta postura é inovadora porque não apenas acompanha a

identidade de contexto do plano diretor, mas também

singulariza todos os espaços a cada lugar da cidade vinculada

as especificações, como forma de identificar não apenas as

subprefeituras, mas dar uma resposta à diversidade de lugares

e não lugares que corresponde a totalidade das publicações

como contexto da cidade de  São Paulo.

Assim, a experiência da origem ao lugar informado que se 

caracteriza pela diversidade do uso, escola, indústria, trabalho,

público, consumo, educação, que atuam como definidores

locais dos espaços da cidade, definidos e apresentados

imageticamente como elementos gráficos de composição para

cada subprefeitura.

Estas imagens como elementos gráficos de composição, quali-

ficam os espaços da cidade como significados urbanos e pro-

duzem memórias que dialogam entre o ontem e hoje, ilustran-

do o presente, comparando o passado e caracterizando os

espaços centrais e urbanos da cidade, como parte definidora do

contexto visual do projeto proposto.

OO  CCoonntteexxttoo  tteeóórriiccoo
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Os estudos referentes aos espaços, signos urbanso e tipologia do

lugar, acompanharam o andamento das pesquisas das aulas e semi-

nários para a disciplina AUP. 5867 - Prof. Dr. Carlos Zibel Costa, Prof.

Dr. Issao Minami e Prof. Dr. Sérgio Regis M.Martins, formaram as

bases para formulação das idéias e contexto do Projeto de

Comunicação Visual das coleções SEMPLA, sendo apresentado mais

enfaticamente nas série PREs, Planos Regionais Estratégicos das

Subprefeituras.

A publicação é parte integrante do Plano Diretor Estratégico - PDE do

Município de São Paulo e tem como conteúdo identificar; O Quadro

Situacional, A Política de Desenvolvimento Urbano, A Disciplina de

Uso e Ocupação do Solo, Os Instrumentos da Política de

Desenvolvimento Urbano e O Processo de Gestão do Plano Regional

Estratégico - PRE para cada uma das 31 Subprefeituras do Município

de São Paulo

Esta publicação tem como proposta apresentar as características dis-

tintas da diversidade territorial de cada subprefeitura, com um

grande processo de participação da sociedade na construção do

planejamento urbano.

No processo de caracterização do contexto gráfico é importante

ressaltar os estudos referentes ao espaço da cidade como signos,

elaborando um elenco de imagens que pudesse identificar os lugares

característicos de cada subprefeitura. Esta identificação de proposta

teve como contexto os trabalhos desenvolvidos durante o andamen-

to da aula de mestrado "AUP.5867 - Arte, Cidade e Comunicação

Visual: Possíveis intervenções.60

Nos primeiros pensamentos sobre o desenvolvimento do projeto grá-

fico procurou-se identificar contextos referentes a imagem e ao

imaginário que pudessem ser usados com referenciais dos espaços a

serem aplicados nas publicações, para que o leitor sentisse o ambi-

ente em uma percepção de contextos gráficos inseridos na diagra-

mação, transformando a leitura dos significados urbanos em elemen-

tos de composição associados ao texto editado.

259 - Imagens usadas na montagem dos PREs - Labim

60. Issao Minami descreve: "A cidade
contemporânea é um palco em que o
olhar não se contempla só em detalh-
es e desta maneira os ícones e a pais-
agem se confundem e a informação
passa a ser cor, textura. O efeito pre-
domina sobre o significado envolvendo
situação dominante e passa a ser um
plano de movimento da informação.
Por outro lado a cultura urbana atual
encontra-se certamente comprometi-
da com ações e pensamentos artísticos
contemporâneos, sendo a própria
arquitetura, historicamente, ao mesmo
tempo suporte e mensagem visual de
extração artística. Deste modo, é de
todo importante o estudo acadêmico
das relações entre a arquitetura e seus
arredores, leia-se preferencialmente o
meio urbano, os sistemas do signos
visuais, leia-se a comunicação visual e
as artes contemporâneas enquanto
manifestações ligadas ao espaço
sócio- cultural das grandes cidades"
Issao Minami - Texto do Programa 2004/1o.semes-

tre - AUP.5867
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Os contextos gráficos nascem da imagem dos espaços da cidade, dos

locais que identificam estes espaços e regiões, e os não locais, que

mesmo sem a identidade individual, fazem parte característica como

um conjunto de uma unidade de espacial.

Estes lugares caracterizam o espaço e constituem a propriedade

imagética, significativa e comunicativa das mensagens que identifi-

cam e personalizam cada espaço e região.

Como forma de identificar os espaços e as imagens que fazem parte

da caracterização dos espaços é importante acrescentar uma análise

mais detalhada sobre os lugares.

O lugar informado, situado, como significado urbano que produz

informação, capaz de produzir e assegurar uma imagem informati-

va61 e comunicativa como parte de uma tipologia do lugar, indispen-

sável para se entender as relações entre o particular e um todo como

parte de uma região ou mais amplo como urbano ou cidade, as 

características e diferenças que compreendem os espaços da cidade.

O lugar icônico e simbólicos, são os espaços marcados por fortes

contextos arquitetônicos, com contextos marcados de forma inten-

cional morfológica, que modifica a visualidade do espaço com forte

ligação com valores culturais e sociais a que foi submetido. Em sua

maior parte são edifícios institucionais como uma representação

espacial da própria instituição, aparecendo na cidade como fortes

262 - Imagens usadas na montagem dos PREs - Labim, Pátio do Colégio

61"A informação é inerente à experiên-
cia como produtora de conhecimento,
quando dela é possível inferir apren-
dizado que alicerça mudança de com-
portamento." 

Ferrara, Lucrécia DÁléssio - "Design em Espaços",
São Paulo, Edição Rosari Ltda. 2002, pg.17

260 - Imagens usadas na montagem dos 
Labim

261 - Imagens usadas na montagem dos PREs - Labim
Edifício Martineli



referências dos espaços urbanos, que caracterizam e identificam não

apenas o lugar, mas todo o entorno, a região e por mais forte repre-

sentação simbólica pode caracterizar a cidade.

O lugar indicial, na verdade é a tipologia que mais se concretiza

como lugar, é o contexto coletivo que identifica o diferencial, com

relações da banalidade, do cotidiano social, urbano sem pretensões

evidentes, como resíduos das articulações dos espaços, cruzamentos,

ruas, becos, feiras, mercados, na verdade são os grandes respon-

sáveis pelo contexto do urbano, da própria cidade, os pontos de

encontro, disputas, discriminações sociais e morais, é o todo que

conserva na memória parte do que se constitui dos lugares que resi-

dualmente se completam para a formação de um todo.62

Estes parâmetros são importantes para entender o pensamento refe-

rente as imagens dos lugares da cidade e urbano63 que formaram os

elementos de composição editorial das publicações, apresentando

imageticamente as tipologias dos lugares na formulação das repre-

sentações regionais características, identificando lugares informa-

dos, icônicos e indiciais que personalizam cada região do Município

de São Paulo.
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263 - Imagens usadas na montagem dos PREs 
Labim, Viaduto do Chá.

63. "O termo "meio urbano" atual-
mente expressa mais corretamente,
talvez, do que "cidade", para se referir
à condição de homem contemporâneo
inserido na cultura global. As grandes
cidades são como símbolos e sínteses
dessa condição: em qualquer lugar,
em qualquer circunstância, represen-
tam imageticamente ícones (símbolos
e signos) que em síntese são atributos
do meio urbano."
Issao Minami - Texto do Programa 2004/1o.semes-

tre - AUP.5867 - Arte, Cidade e Comunicação
Visual: Possíveis intervenções.

62. Ferrara escreve como parte de uma
tipologia do desing dos lugares "Onde
começa e como se caracteriza a indi-
vidualidade do design dos lugares da
cidade? Começa no fato ou aconteci-
mento que os justifica e se caracteriza
através da imagem, do signo que os
representa. Portanto o lugar é marca-
do pela manifestação semiótica.".

Ferrara, Lucrécia DÁléssio - "Design em Espaços",
São Paulo, Edição Rosari Ltda. 2002, pg.18
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Contextos Gráficos

O Projeto proposto foi o desenvolvimento do

"Elenco de publicações SEMPLA"(Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano) criando a

configuração visual das publicações, com o uso

de texto fictício, pois o texto definitivo ainda esta-

va em desenvolvimento e sofreria muitas modifi-

cações e emendas em virtude da aprovação do

Plano Diretor na Câmara Municipal de São Paulo

Para desenvolvimento do projeto gráfico foi 

apresentado o elenco de publicações SEMPLA:

Séries  Documentos,  

Séries  Informes,  

Séries  Manuais  e  

Séries  Guias.

OO  PPrroojjeettoo  
GGrrááffiiccoo  PPrrooppoossttoo
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264 - Plano Diretor Estratégico (PDE)Série Documentos
Plano Diretor Estratégico (PDE) 

Conteúdo: contextualização e descrição do plano

Planos Regionais Estratégicos (PRE) -

Subprefeituras 

Conteúdo: propostas sintetizadas dos planos regionais;

Coleção de 31 volumes

Contribuições ao planejamento de São Paulo

Conteúdo: coletânea de artigos, aprox. 50 pág.

Intervenções na Paisagem Urbana de São Paulo

Conteúdo: propostas conceituais; 

A economia da grande cidade: desafios da política

urbana em São Paulo; Conteúdo: análise econômica e

propo-sições de política urbana

Categoria de uso do solo e aspectos econômico-

demográficos em São Paulo (1991/2000)

Conteúdo: análise da evolução do uso do solo.

Série Informes
São Paulo em números

Conteúdo: informações e dados selecionados

Catálogo de informações

Base de dados para planejamento

Conteúdo: planilhas e mapas temáticos 

266 - Planos Regionais Estratégicos, (PRE) - Subprefeituras 

265 - O novo Zoneamento ao alcance de Todos
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Série Manuais
Cartilha do novo zoneamento

Uso e ocupação do solo

Conteúdo: descrição da nova legislação de uso do solo

Como funciona a Outorga Onerosa

Conteúdo: explicação do mecanismo

Operações Urbanas Consorciadas

Conteúdo: explicação de como se aplica o mecanismo

Aplicação da transferência de potencial construtivo

Conteúdo: explicação de como se aplica o mecanismo

O sistema de Planejamento Participativo de São Paulo

Conteúdo: explicação de como se aplica o mecanismo

Série Guias
Guia de Serviços Públicos Municipais

Conteúdo: nova edição da versão 2000

Bens Culturais Arquitetônicos

Conteúdo: nova edição da versão de 1984 

269 - Catálogo de informações
Base de dados para planejamento

267 - São Paulo em números

268 - Cartilha, Uso e ocupação do solo
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O Contexto Gráfico
Outro fator importante é o seguimento das experiências no desen-

volvimento gráfico, tanto no bojo profissional como acadêmico, de

forma que um completa o outro, acrescenta e possibilita avaliação,

testes e reformulação para dado objetivo.

Alguns contextos gráficos que estavam em andamento, tanto para o

desenvolvimento de projetos editoriais como para o desenvolvimen-

to do seminário das aulas e pesquisas no -  Laboratório da Imagem

Urbana da FAUUSP - LABIM - seguiam uma perspectiva imagética

referente ao contexto da imagem como forma de dimensionar os

espaços dentro de uma diagramação.

As experiências com o objetivo de se chegar a um dado resultado

que caracteriza e define um caminho de possibilidades seguindo um

crescente desenvolvimento, caracterizando uma faze gráfica dentro

de uma diversidade de contextos.

Um dos contextos que serviram como referência para o desenvolvi-

mento das Publicações SEMPLA ; foi o projeto de Comunicação

Visual Editorial de capa e miolo do Livro de Geografia do Ensino

Médio desenvolvido para a Editora Scipione. Este Projeto foi desen-

volvido de forma a conter imagens  seqüenciais na horizontal seguin-

do uma percepção construtiva dos paradigmas que identificam o

conteúdo de Geografia. Para se chegar a este resultado foram vários

dias de pesquisas gráficas buscando diferentes respostas e resulta-

dos gráficos lineares, onde em primeiro momento se buscou um

grafismo e posteriormente os signos fotográficos.

Outra experiência gerada no andamento do processo foi a mídia

desenvolvida para seminário da disciplina AUP. 5867 com base nos

estudos de Lucrecia D'Alessio Ferrara no livro Design em espaços no

artigo " Arquiteturas do Espaço", onde a autora identifica possibili-

dades da formulação de uma sintaxe dos espaços e do lugar, a

tipologia do design dos lugares e a ciência do lugar.

Outro artigo importante " Cidade: imaginário de mil imagens" iden-

270 - Projeto Gráfico para o livro do Plano Diretor
Estratégico (PDE), Proposta de Capa

271 - página de créditos
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272 -Projeto Gráfico para o
livro do Plano Diretor
Estratégico (PDE),
Proposta de sumário
dividido em partes,
capítulos e seções.

tificando linguagens e significados, a capacidade de ler os signos, o

dialogo entre veículos, meios e linguagens da fotografia a infografia.

Em seqüência referencias sobre o ver, saber ver, saber fazer, com

parte do contexto de desenho da informação, o projeto no design da

informação aliando ética e estética.

Estes artigos foram representados com imagens que agregavam o

andamento do seminário e também contribuíram para a formulação

dos contextos gráficos do projeto proposto.
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Série Documentos
Conteúdo: propostas sintetizadas dos planos 

regionais; Coleção de 31 volumes

Projeto Gráfico para o livro do 

Plano Diretor Estratégico (PDE)

Proposta de Sistema de Programação Visual  

parte 1 (Layout)

Páginas tipo do miolo do livro, identificand a diagramação,

tipografia, mancha de texto, legendas, localização das imagens,

mapas, tabelas, ilustrações, tarjas, aberrturas de partes, níveis de

títulos e grafismos, na formação de um manual para construção do

projeto grafico.

273 - Projeto Gráfico para o
livro do Plano Diretor
Estratégico (PDE),
Páginas de Miolo.

Neste momento é importante identificar as relações das atividades

que se completam na busca de soluções, onde cada experiência pos-

sibilita novas caracterizações, a leitura permite a busca do imagi-

nário e a experiência a transposição do conteúdo teórico para a

praticidade expositiva de imagens em contextos gráficos.

Estas referências teóricas e gráficas determinam o dado momento do

particular diante da aplicação de uma metodologia para o desen-

volvimento de um projeto gráfico, identificando uma análise das vari-

áveis momentâneas que agregam o valor criativo e a busca de

parâmetros contextuais e referenciais.64

64" Os designers estão para os livros
assim como os arquitetos estão para
os edifícios. Os designers escrevem
especificações para fazer livros do
mesmo modo que os arquitetos
descrevem as especificações para con-
struir edifícios. Mesmo o detalhe mais
aparente, trivial precisa ser decidido, e
são exatamente essas minúcias que
tornam bem-sucedido um design."

Hendel, Richard,"O Design do Livro", São Paulo:
Martins Fontes, 2003
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274 - Proposta de Projeto gráfico 
de miolo em 2 cores

Série Informes
São Paulo em números

Conteúdo: informações e dados selecionados

Catálogo de informações

Base de dados para planejamento

Conteúdo: planilhas e mapas temáticos - formatado em tabelas.
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Contextos Gráficos

Projeto Gráfico
O novo zoneamento ao alcance de todos

Conteúdo: análise da evolução do uso do solo.

Neste projeto foi possível desenvolver o projeto gráfico 

e a produção do livro, desenvolvido em 2 cores, tanto a capa como o miolo.

275 - Finalização da capa 276 - Sumário

277 - Páginas internas do miolo



178O Projeto Gráfico Proposto

Contextos Gráficos

Projeto Gráfico
Categoria de uso do solo e aspectos econômico-demográfi-

cos em São Paulo (1991/2000)

Conteúdo: análise da evolução do uso do solo.

Conteúdo: explicação de como se aplica o mecanismo

Neste projeto foi possível desenvolver o projeto gráfico 

e a produção,desenvolvido em 2 cores para a capa e 1 cor para o

miolo do livro.

278 - Finalização da capa

279 - Páginas internas do miolo
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Série Documentos

Planos Regionais Estratégicos 

(PRE) - Subprefeituras 

Conteúdo: propostas sintetizadas dos planos 

regionais; Coleção de 31 volumes

Durante o processo de desenvolvimento da configuração da Série

Documentos, referente aos 31 livros dos Planos Regionais

Estratégicos (PRE) das Subprefeituras, foi estudado um sistema de

comunicação visual agrupando os 31 livros por região, seguindo

um código cromático.

Região oeste e central - Vermelho

Região Norte - Verde

Região leste - Amarelo

Região Sul - Azul

Assim temos 7 livros verdes da região norte, 11 livros amarelos da

região leste, 9 livros azuis da região sul e 4 livros vermelhos da

região oeste e central. Desta forma foi possível organizar um sis-

tema visual dos livros ligados as regiões e cores que fazem parte do

conhecimento iconográfico da prefeitura que acompanha uma

tradição de leitura cromática visual.

280 - Mapa do Município de São Paulo dividido por
Regiões e subprefeituras.

281 - Projeto Gráfico para o livro do PRE - Planos
Regionais Estratégicos das Subprefeituras.
Proposta de Capa (Lapa como referência), sem
o código cromático aplicado, pois no momento
estava em estudo.
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SIV (Sistema de Identidade Visual)

Com o advento da computação gráfica abriu-se a porta para o desen-

volvimento em grande quantidade de trabalhos gráficos, os progra-

mas (Softwares) desenvolvidos em versões cada vez mais especial-

izadas acabam por minimizar o tempo na criação e finalização de um

projeto. Os programas são elaborados por profissionais que intro-

duzem cada vez mais conhecimentos teóricos e empíricos que

acabam por ser parte da função destes programas, e o meio digital,

que a cada momento forma uma nova conexão tecnológica.

Este fator por mais solúvel e completo no sentido da praticidade e

dinamismo gráfico acabou por gerar uma banalização gráfica, geran-

do uma poluição visual que se articula em todos os meios da comu-

nicação gráfica.

Os trabalhos geram imagens e contextos gráficos, como resposta ao

contexto mercadológico, procurando uma identidade visual de acor-

do com o meio, mas  em muitos dos casos não formam um sistema.

Apenas se tem um sistema quando se tem uma unidade formada por

elementos ou um conjunto de elementos que tem em comum algu-

mas particularidades na forma de organização e composição destes

elementos no meio gráfico. Desta forma temos um sistema de iden-

tidade visual, que através desta unidade caracteriza o meio gráfico e

identifica a instituição ou o cliente.

O SIV (Sistema de Identidade Visual) pode ser abrangente quanto a

sua especificidade e depende exatamente de sua extensão como pro-

jeto proposto, pode desenvolvido para uma empresa, para uma

cidade, para um evento, para uma campanha, para uma coleção de

livros ou apenas para uma publicação.

Planos Regionais Estratégicos
(PRE) Subprefeituras 

1. Perus

2. Pirituba

3. Freguesia/Brasilândia

4. Casa Verde/ Cachoeirinha

5. Santana

6. Tremembé/Jaçanã

7. Vila Maria/Vila Guilherme

8. Lapa

9. Sé

10. Butantã

11. Pinheiros

12. Vila Mariana

13. Ipiranga

14. Santo Amaro

15. Jabaquara

16. Cidade Ademar

17. Campo Limpo

18. M,Boi Mirim

19. Socorro

20. Parelheiros

21. Penha

22. Ermelino Matarazzo

23. São Miguel

24. Itaim Paulista

25. Moóca

26. Aricanduva

27. Itaquera

28. Guaianases

29. Sapopemba

30. São Mateus

31. Cidade Tiradentes
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284 - Páginas iniciais, equivalentes
para todos os PREs.

285 - Abertura em página dupla

283 - Sumário em página dupla
seguindo código cromáticode
acordo com a capa, tópicos
com numeraçãoe títulos dos
assuntos

282 - Página de apresentação
e Frontispício
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286 - Páginas tipo para  o miolo do
livro apresentação de mapas,
texto, legendas e fotos.

287 - Páginas tipo para 
os mapas com legendas e foto
ilutrativa do tópico

288 - Páginas de créditos
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Tipos  de  Mapas  executados

1. Macrozoneamento - fixo

1. Mapa de localização da sub-

prefeitura no Município de São

Paulo.

1. Mapas situacionais:

1. Rede Estrutural Hídrica Ambiental

1. Rede Viária Estrutural Coletora

1. Rede Estrutural de Transporte

Público

1. Uso e Ocupação do Solo

29O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

Terminal Intermodal 2006

Terminal Intermodal 2012

Estação de Transferência 2006

Estação de Transferência 2012

Estação de Metrô Existente

Estação de Metrô 2012

Terminal Rodoviário Existente

Estação CPTM 2012

Corredor Metropolitano Existente (EMTU)

Corredor Metropolitano  (EMTU) 2012

Passa Rápido Existente

Passa Rápido 2006

Passa Rápido 2012

Programa Via Livre 2006

Distrito da Lapa

Subprefeitura Lapa
Rede Viária Estrutural e Coletora

28 O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

290
Rede Estrutural de
Transporte Público

35O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Baixa Densidade - ZM-1

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2

Zona Mista de Alta Densidade-a - ZM-3a

Zona Mista de Alta Densidade-b - ZM-3b

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC

TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS EM ZONAS
DE CENTRALIDADE LINEARES

Zona de Centralidade Linear (ZCLz-I, ZCLz-II, ZER-3 e ZCLp)

Subprefeitura Lapa 

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público

34 O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

Projeto Gráfico para os Mapas
O projeto dos mapas tem como configuração o desenvolvimento

de um design que interprete o conteúdo de mapas técnicos com

grande volume de informações, textos, gráficos, tabelas, cores, cri-

ados em grandes mapas de implantação, que são sintetizados

para um formato menor, que interaja com o sistema do projeto

editorial e para isso configure uma nova interface que interprete

os grandes mapas de implantação para um novo formato, neces-

sariamente assegurando a autenticidade das informações visuais

propostas no Plano Diretor e respeitando o projeto gráfico

definido, contanto com 155 mapas, sendo 5 para cada uma das 31

subprefeitura e mais dois mapas de macrozoneamento e localiza-

ção para todas as publicações.

289
Rede Viária Estrutural
Coletora
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45DISCIPLINA DO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Baixa Densidade - ZM-1

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2

Zona Mista de Alta Densidade-a - ZM-3a

Zona Mista de Alta Densidade-b - ZM-3b

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC

TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS EM ZONAS
DE CENTRALIDADE LINEARES

Zona de Centralidade Linear (ZCLz-I, ZCLz-II, ZER-3 e ZCLp)

44 DISCIPLINA DO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura Lapa
Uso e Ocupação do Solo

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

Vias a Melhorar - 2006 

Vias a Melhorar - 2012 

Vias a Abrir - 2006 

Vias a Abrir - 2012 

Intervenção Pontual - 2006 

Intervenção Pontual - 2012 

Ciclovia ou Rotas de Ciclismo - 2006 

Ciclovia ou Rotas de Ciclismo - 2012

25O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

Praça Cornelia

24 O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

Subprefeitura Lapa
Rede Estrutural Hídrica Ambiental

17O QUADRO SITUACIONAL DA
SUBPREFEITURA LAPA

Vista da área central da LapaLEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

Parque Linear - 2006 

Parque Linear - 2012 

Caminho Verde Proposto - 2006 

Caminho Verde Proposto - 2012

Bairro Arborizado - Art. 9º

Garantia de Fruição de Paisagem - Art. 71

Área Degradada - Art. 9

Preservação Proteção Espaços Livres

Passivo Ambiental

Piscinão Existente

Permeabilidade Nível 1 - Art. 11

Permeabilidade Nível 2 - Art. 11

Permeabilidade Nível 3 - Art. 11

Permeabilidade Nível 4 - Art. 11

16 O QUADRO SITUACIONAL DA
SUBPREFEITURA LAPA

Subprefeitura Lapa
Zoneamento

293
Uso e Ocupação
do Solo

292
RedeEstrutural
Hídrica Ambiental

291
Desenvolvimento
Urbano
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Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário  

O Plano
Urbanístico Ambiental

O Quadro Situacional
da Subprefeitura Sé

Introdução

Rede Estrutural Hídrica Ambiental, 18

Rede Viária Estrutural e Coletora, 19

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público, 24

Rede Estrutural de Eixos e 
Pólos de Centralidades, 25

Importância e Localização, 10

Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida, 11

Aspectos do Ambiente Construído, 13

Principais Problemas e Reivindicações, 15

Os Planos Regionais Estratégicos - PREs das
Subprefeituras no Planejamento do Município de São
Paulo, 04

O Plano Diretor Estratégico - PDE, 05

A Criação das Subprefeituras, 05

O Processo de Elaboração do Plano Regional
Estratégico - PRE da Subprefeitura, 07

04 10 17

Rua 25 de março

A Rua 25 de Março e suas adjacências contam com lojas
de tecidos e produtos de armarinho e atraem compradores

de outros Estados e até de outros países do Mercosul

Estação da Luz

O sítio histórico localizado no entorno imediato da Estação
e do Jardim da Luz receberá ações do Projeto Monumenta 

1414 O QUADRO SITUACIONAL DA
SUBPREFEITURA SÉ

superiores, variando de R$ 1.497,41, no distrito República, a R$ 4.094,68, no distrito
Consolação. Este compreende parte do uso exclusivamente residencial de alto padrão do
Pacaembu e de Higienópolis.

A Subprefeitura Sé tem uma importante participação na oferta de empregos do
município, contando, em 1999, segundo a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS,
com 28.721 estabelecimentos, que oferecem 380.438 empregos. Na área administrada por
esta Subprefeitura, a População Economicamente Ativa - PEA é de 273.231 habitantes. 

Em 2000, a região desta Subprefeitura contava com 17,12% do número total de
empregos do município, sendo 64,2% deles no setor de serviços, 15,8% no comércio e
11,5% na indústria de transformação.

Segundo estudo realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole - CEBRAP5, a 
composição do emprego na Subprefeitura Sé em 2000 tinha a administração pública como
predominante, com 36% do total, seguida do setor de serviços empresariais, com 7,1%, do
têxtil, de vestuário e de calçados, com 7%, e do financeiro e monetário, com 6,8%. No
entanto, com as recentes transferências de órgãos públicos municipais e estaduais para o
centro, certamente esse quadro foi alterado.

Quanto ao comércio varejista, esta Subprefeitura apresenta algumas vias com
comércio especializado. São exemplos a Rua da Consolação, com concentração de lojas de
lustres e luminárias, a Rua Santa Ifigênia e suas adjacências, com lojas de eletroeletrônicos,
e a Rua Conde de Sarzedas, com produtos religiosos. O comércio de peças e acessórios
concentra-se nas áreas próximas à Avenida Duque de Caxias, e o de motos, peças e
acessórios, nas áreas próximas à Rua General Osório. Há uma grande predominância de
comércio de veículos na Alameda Barão de Limeira e em suas imediações. A Rua 25 de
Março e suas adjacências contam com lojas de tecidos e produtos de armarinho e atraem
compradores de outros Estados e até de outros países do Mercosul.

Nas áreas em torno do eixo dos calçadões dos distritos Sé e República, 
compreendendo a Praça da Sé, o triângulo financeiro formado pelas Ruas Líbero Badaró,
Boa Vista e Riachuelo, até a Rua Rego Freitas e a Avenida Duque de Caxias, e a Avenida
Paulista, concentram-se atividades econômicas diversificadas, tais como agências
bancárias, concessão de crédito, seguro e previdência, negociação de títulos e valores
mobiliários, hotéis, agências de viagem, administração de imóveis por terceiros, serviços
judiciários e organizações sindicais e profissionais. No distrito República, está a maior 
concentração de hotéis e restaurantes.

No distrito Liberdade, há serviços diversificados, sendo expressiva a concentração
de agências de viagem no início das Ruas Barão de Iguape, Galvão Bueno e Conselheiro
Furtado, enquanto no distrito Bom Retiro essas atividades concentram-se no início da Rua
José Paulino.

5 CEBRAP/Centro de Estudos da Metrópole/EMURB. “Estratégias de Desenvolvimento Econômico para a Área Central do
Município de São Paulo - Diagnóstico da Situação Atual (1ª Etapa)”, 2002.
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Como zonas de transição, as quadras lindeiras à ZER foram delimitadas como Zonas
Mistas - ZMs de Baixa Densidade, com gabaritos máximos das edificações de 9 m, 15 m e
25 m.

Nas vias integrantes do Sistema Viário Estrutural da rede coletora que seccionam ou
margeiam a ZER-1/01, a ZER-1/02, a ZER-1/03 e a ZER1/04, são permitidas algumas 
atividades de prestação de serviços, que convivem bem com o uso residencial, tais como
escritórios administrativos de representação e de publicidade e propaganda, agências de 
turismo, escritórios e consultórios de profissionais liberais de planejamento, projetos 
auditoria, consultoria e assessoria, consulados e representações diplomáticas.

Durante as oficinas e assembléias, permaneceram como situação de conflito de
interesses entre os moradores a Avenida  Pacaembu, no trecho entre a Praça Charles Müller
e a Rua Paraguaçu, e as Ruas Traipu, Itamaraty e Paraguaçu. A Avenida  Pacaembu é
enquadrada pela SEMPLA como Zona Centralidade Linear (ZCLz-I), com as atividades 
estabelecidas na letra "b" do Quadro nº 5 integrante da disciplina de uso e ocupação do solo
da Parte III da Lei 13.885, de 25/08/2004, e as demais são mantidas como ZER.

Com base nos artigos 288 e 289 do PDE, a subprefeitura promoveu audiência de
negociação, sendo firmados acordos de convivência pelos moradores para a Avenida
Pacaembu e para a rua Paraguaçu, que foram incorporados pela Câmara Municipal.

Zona Predominantemente Industrial - ZPI
Na Subprefeitura Lapa, a Zona Predominantemente Industrial - ZPI foi bastante 

reduzida, por estar esse território passando por profundas transformações urbanísticas, 
identificadas pelas suas reais potencialidades, em função da excepcional situação de 
acessibilidade de que dispõe a Subprefeitura Lapa no âmbito do município e da região 
metropolitana de São Paulo e da disponibilidade de grandes propriedades que estão 
subutilizadas.

Foram mantidas como Zonas Predominantemente Industriais - ZPI apenas cinco
perímetros, situados junto à Rodovia Anhangüera e junto à marginal do Pinheiros. Foram
transformados em Zona Mista - ZM seis perímetros de ZPI que ocupavam a extensa 
planície aluvial às margens do Rio Tietê.

As Zonas Predominantemente Industriais - ZPI são porções do território destinadas
à implantação de usos diversificados, onde a preferência é dada aos usos industriais 
incômodos e a atividades não-residenciais incômodas. Deve-se salientar, no entanto, para
que as atividades não-residenciais para se instalar ZPI, devem observar os parâmetros de
incomodidade e as condições de instalação constantes no Quadro 2/h da Parte III da Lei
13.885/04. A listagem de indústrias especiais constam no Quadro 3 da Parte III da Lei
13.885/04.  

DISCIPLINA DO USO E
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O Quadro Situacional da Subprefeitura Lapa

Macrozoneamento

Macrozona de Proteção Ambiental

Macrozona de Estruturação Urbana

Limite da Área de Proteção dos Mananciais

A Subprefeitura Lapa está situada na zona oeste do município de São Paulo e 
contida integralmente na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, apresentando
diferentes graus de consolidação e qualificação. Compreende três macroáreas: de 
urbanização consolidada, composta pelos distritos Perdizes e Lapa, de reestruturação e
requalificação urbana, composta pelos distritos Vila Leopoldina e Barra Funda e de 
urbanização em consolidação, composta pelos distritos Jaguará e Jaguaré. A subprefeitura
ocupa área bruta de 4.010 hectares, abrigando uma população de cerca de 270 mil 
habitantes, com densidade bruta de 67 hab./ha.

A Subprefeitura Lapa limita-se ao norte com as Subprefeituras Pirituba/Jaraguá,
Freguesia/Brasilândia e Casa Verde/Cachoeirinha, ao leste com a Subprefeitura Sé, ao sul
com as Subprefeituras Pinheiros e Butantã e ao oeste com o município de Osasco.     

O rendimento médio mensal da pessoa responsável pelo domicílio na Subprefeitura
Lapa em 2000 (R$ 2.751,14)2 é 85% superior ao rendimento médio do município, que é de
R$ 1.479,69 (equivalente a 7,40 salários mínimos3), sendo o menor rendimento médio 
mensal igual a R$ 1.020,82 (equivalente a 5,1 salários mínimos) no distrito Jaguara, e o
maior rendimento médio mensal no distrito Perdizes, de R$ 3.746,86, (equivalente a 18,73
salários mínimos). Esse distrito compreende parte do uso exclusivamente residencial de
padrão alto do Pacaembu e do Sumaré e ainda, do uso residencial multifamiliar de padrão
médio e alto que se encontra nos distritos Lapa e Perdizes.

Na Subprefeitura Lapa, há 12.075 estabelecimentos, que oferecem 189.850 
empregos, e a População Economicamente Ativa - PEA é de 181.025 habitantes. A maior
participação na oferta de estabelecimentos e empregos é no setor terciário, com 10.303
estabelecimentos, que oferecem 130.204 empregos (68,6%). A atividade comercial varejista
emprega 25.828 pessoas (13,6%) e o comércio atacadista emprega 15.123 (8%). O 
CEAGESP considerado o terceiro comércio atacadista de produtos perecíveis do mundo, cujo
desempenho só fica atrás de Nova Iorque e de Paris. No setor de prestação de serviços, a
maior oferta de empregos é na área de administração técnica e profissional, com 33.378
empregos (17,6%), seguido do setor de transporte e comunicação, com 20.500 empregos
(10,8%).

Há também uma grande concentração de faculdades e equipamentos de atração de
lazer de caráter metropolitano e internacional, como é o caso do Memorial da América

2 IBGE - Censo Demográfico - Rendimento médio da pessoa responsável pelo domicílio em reais (setembro/2000).

3 Salário mínimo em setembro/2000: R$ 151,00.

Subprefeitura Lapa
A Subprefeitura Lapa limita-se ao norte com as Subprefeituras
Pirituba/Jaraguá, Freguesia/Brasilândia, Casa Verde/Cachoeirinha;
ao leste com a Subprefeitura Sé; ao sul com as Subprefeituras de
Pinheiros e Butantã e ao oeste com o município de Osasco. 
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Latina. A oferta de empregos no setor terciário da Subprefeitura Lapa representa 8,25% dos
empregos terciários do Município de São Paulo.

A Subprefeitura Lapa continua sendo responsável por parte significativa dos 
empregos industriais do município, encontrando-se lá 1.287 estabelecimentos da indústria
de transformação, que oferecem 47.405 empregos 25% do total de empregos da
Subprefeitura Lapa, sendo os mais representativos aqueles dos setores químico, têxtil, 
de vestuário e de editoração e gráfica (papel e papelão). Há, também, 386 estabelecimen-
tos da indústria da construção civil, com 10.887 empregos, 5,7% do total de empregos da
Subprefeitura Lapa. 

Na Subprefeitura Lapa, o incremento de área construída, no período entre 1991 a
2000, foi de 3.893.370,00 m2, correspondendo a 1,01% do crescimento do Município de
São Paulo no mesmo período. 

A área de terreno de urbanização total da Subprefeitura Lapa em 2000 é de
28.416.450,00 m2, a área construída total, de 23.024.613,00 m2, e o coeficiente de 
aproveitamento médio, igual a 0,81. Nesta Subprefeitura, tanto a ocupação dos terrenos
(33%) quanto a área construída (53%) têm predominância do uso residencial. Observa-se
também uma forte ocupação dos terrenos dessa subprefeitura por atividades industriais
(25%), seguidas de comércio e serviços (18%) outros usos (15%), restando apenas 9% de
terrenos vazios.

As vias estruturais de níveis N1, N2 e N3 foram estabelecidas pelo PDE. Este Plano
Regional Estratégico, em conjunto com o Plano Municipal de Circulação Viária e de
Transportes, define as vias coletoras, cuja função é coletar e distribuir o tráfego entre os 
bairros.  Segundo a CET, a Subprefeitura Lapa conta com 571 km de vias, das quais são de
tráfego rápido apenas 16 km (3%). As demais vias estruturais perfazem 73 km (13%) e  vias
coletoras, 116 km (20%). Os restantes 366 km são de vias locais (64%).

Este Plano Regional Estratégico propõe o tratamento padronizado e uniforme dos
passeios, inclusive o ordenamento do mobiliário urbano, privilegiando o percurso dos
pedestres.

Quanto ao transporte público, a Subprefeitura Lapa, segundo a SPTrans, conta com
193 linhas (833 ônibus) em circulação na região, fazendo integração com três estações de
metrô e com seis estações de trem. 

O Bairro Novo
O Bairro Novo compreende uma área de 100 hectares formado por glebas e lotes de propriedade municipal, do 

governo federal, da empresa Telefonica e de herdeiros da família Villares e está contido no perímetro da Operação Urbana Água
Branca e no perímetro da Área de Intervenção Urbana AIU-08. Em 20 de maio de 2004, a Prefeitura lançou concurso nacional
com o desafio de apresentação do projeto urbano com características de um bairro ideal para aviver em São Paulo no 
século 21. 

O concurso insere-se no conjunto de ações da Prefeitura de São Paulo, visando, entre outros, criar áreas e 
equipamentos públicos, propor novos usos e ocupações para glebas e edificações subutilizadas, qualificar a paisagem e
indicar diretrizes de preservação ambiental e estratégicas de implantação do projeto, por meio da proposição de planos de
ação pública e privada e da implantação de empreendimentos imobiliários.

Foram inscritos 127 arquitetos de várias partes do país, sendo entregues 60 trabalhos, que foram apreciados pelo júri
constituído pelos arquitetos Paulo Zimbres (Brasília), Luís Fernando Freitas (Rio de Janeiro), Alberto Botti (São Paulo), Alfredo
Garay (Buenos Aires), Nádia Somekh, Jorge Wilheim e José Magalhães Júnior. Em 22 de julho de 2004, a Prefeitura 
anunciou o projeto vencedor, de autoria dos arquitetos Euclides Oliveira, Carolina de Carvalho e Dante Furlan. O segundo lugar
coube à equipe de Jaime M. Cupertino, José Paulo de Bem, Juan Villà, Luís Guilherme R. Castro, Silvia Chile e Maria Augusta
Bueno. O terceiro lugar coube à equipe de Francisco Spadoni, Lauresto Esher, Selma Bosquê e Tiago Andrade.
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O Plano Regional Estratégico da Lapa diz ainda que as diretrizes definidas para a AIU-08 deverão ser incorporadas à
lei da Operação Urbana Água Branca. São estabelecidas pelo Plano da Lapa algumas diretrizes de proteção, recuperação e
qualidade ambiental do território dessa subprefeitura, que deverão ser observadas pela lei específica de zoneamento 
ambiental, como Instrumento de Gestão Ambiental. As principais diretrizes estabelecidas referem-se:

• à ampliação das áreas arborizadas, constituídas pelos caminhos verdes e parques lineares, que passam a integrar
o Sistema de Áreas Verdes;

• ao aumento das áreas permeáveis, em especial junto às cabeceiras de drenagem e na extensa planície aluvial;
• à realização das obras de drenagem necessárias para o controle dos alagamentos;
• à recuperação de áreas degradadas ocupadas por favelas, que deverão contar com habitações adequadas e com

equipamentos sociais de uso coletivo para a população residente nas imediações;
• ao controle da poluição do ar e da emissão de ruídos e radiação.

O PRE da Lapa estabelece que a autorização para a instalação de empreendimentos sujeitos ao controle ambiental no
território da subprefeitura fica condicionada à emissão de licença ambiental com base em Estudo de Impacto Ambiental - EIA
e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA. As alterações das características urbanas no entorno dos
empreendimentos sujeitos ao controle ambiental podem passar por avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança e seu
respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - EIVI/RIV, por parte do órgão ambiental municipal competente, previamente à
emissão das licenças ou dos alvarás de construção, reforma ou funcionamento. Define também que a subprefeitura poderá
firmar Termo de Compromisso Ambiental - TCA, documento resultante de negociação de contrapartida, nos casos de 
autorização de supressão de espécies arbóreas, ouvido o órgão ambiental municipal competente. O Plano Regional estabelece
que o órgão ambiental competente fica autorizado a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados,
efetiva ou potencialmente, poluidores.

295 - PRE - Lapa

295 - PRE - Lapa



187O Projeto Gráfico Proposto

Contextos Gráficos

O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL28

Subprefeitura Pinheiros
Rede Viária Estrutural e Coletora
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Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Referência Urbana

Cemitério

Vias a Melhorar - 2006 

Vias a Melhorar - 2012 

Intervenção Pontual - 2006 

Intervenção Pontual - 2012 

Ciclovia ou Rotas de Ciclismo - 2006 

Rua Joaquim Floriano

• estabelecer roteiros de ciclismo utilizando os Caminhos Verdes previstos;
• aumentar a acessibilidade e a mobilidade, principalmente da população de

menor renda;
• aumentar e ampliar a circulação de grupos especiais, como os idosos, os defi-

cientes e as crianças;
• submeter o planejamento dos transportes ao planejamento do uso do solo

urbano;
• reduzir tempos de viagens, distâncias e custos.

Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades
O PRE da Subprefeitura Pinheiros não delimitou nenhum perímetro de Centralidade

Polar por entender que as centralidades existentes já estavam consolidadas e com um grande
adensamento e que a indicação de novas centralidades viria a sobrecarregar o sistema viário
e de transporte existente. As centralidades lineares, na Subprefeitura Pinheiros, são as
definidas no PDE.

Programa Rua Comercial

O Programa Rua Comercial é uma linha de financiamento do BNDES para municípios
e tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas a partir das ativi-
dades comerciais de bairro. 

No Plano Regional de Pinheiros, as vias indicadas são:

• Rua Cerro Corá (Alto de Pinheiros);

• Avenida Padre Antônio José dos Santos (Itaim Bibi);

• Avenida dos Bandeirantes (Itaim Bibi);

• Rua Clodomiro Amazonas (Itaim Bibi);

• Rua João Cachoeira (Itaim Bibi);

• Avenida Morumbi (Itaim Bibi);

• Rua Tabapuã (Itaim Bibi);

• Avenida Brigadeiro Luís Antônio (Jardim Paulista);

• Rua Teodoro Sampaio (Pinheiros).

Rua Clodomiro Amazonas
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O Plano Urbanístico Ambiental

A Subprefeitura Pinheiros é uma área consolidada, formada por bairros estritamente residenciais e por áreas que têm
sofrido um forte processo de verticalização e adensamento construtivo.

O desenvolvimento das atividades econômicas não pode ser descolado da qualidade de vida da população residente
e trabalhadora.

A melhoria da qualidade de vida da população envolve a ação da Subprefeitura no provimento de equipamentos so-
ciais públicos para educação, saúde, esporte, lazer, cultura e abastecimento para a população que trabalha, mas não mora no
seu território. 

Envolve também a preservação e a recuperação da qualidade ambiental. Pinheiros dispõe de grande quantidade de
áreas verdes, que deve ser cuidada. A qualidade desse ambiente urbano ainda pode ser melhorada com o aumento da área
permeável, tanto nos terrenos privados quanto nos públicos e até mesmo nas vias e calçadas.

A infra-estrutura - água, luz, esgoto, galerias -, apesar de completa, sofre um processo de deterioração pela idade dos
equipamentos, cuja solução passa, em alguns casos, pela simples recuperação e, em outros, pela substituição.

Ao se falar em desenvolvimento regional com qualidade de vida, uma das ações que devem ser adotadas é a solução
para as condições precárias de moradia nas favelas. Das quatro favelas existentes nesta Subprefeitura, três estão localizadas
em perímetro de operações urbanas: uma na Operação Urbana Faria Lima e duas na Operação Urbana Águas Espraiadas.

Finalmente, há que se considerar o impacto negativo das atividades de lazer - bares e casas de espetáculo, que têm
se concentrado na região da Subprefeitura e nem sempre em locais adequados. É urgente que se tomem medidas para
diminuir o incômodo que essas atividades produzem sobre os bairros mais residenciais. A convivência entre esses usos deve
ser regulamentada, inclusive com a exigência de implementação de medidas mitigadoras, quando for o caso, que podem
incluir horários mais restritos de funcionamento.

Como visto, a manutenção e a melhoria da qualidade de vida da população que mora ou trabalha no território da
Subprefeitura Pinheiros passa pela reconstrução e recuperação do espaço urbano.

São objetivos e diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental da Subprefeitura Pinheiros:

• viabilizar o amplo acesso e a mobilidade dentro da estrutura urbana da cidade;
• viabilizar a manutenção da infra-estrutura e a conservação do meio ambiente;
• regulamentar e controlar a instalação de atividades nos eixos comerciais e de serviços;
• diminuir as desigualdades regionais entre a cidade e a Subprefeitura;

Avenida 9 de Julho

Avenida Faria LIma

19O QUADRO SITUACIONAL DA
SUBPREFEITURA PINHEIROS

Operações Urbanas Existentes

Operação Urbana Faria Lima

Uma das primeiras operações da cidade, viabilizou a implantação da Nova Faria
Lima, que possibilitou a ligação da Avenida Pedroso de Moraes com a Avenida Eng. Luiz
Carlos Berrini, complementando assim o sistema viário de apoio à Marginal do Pinheiros.
Atualmente, está viabilizando a construção de duas passagens em desnível que melhorarão
o tráfego da região da Faria Lima com Rebouças e Faria Lima com Cidade Jardim, sem 
nenhum custo para os cofres do Município.

Nessa operação, entretanto, o incentivo para remembramento de lotes visando à
mudança de uso e de padrão de ocupação gerou a criação de bolsões com grande concen-
tração de atividades não-residenciais de grande porte, que impactaram uma estrutura viária
originalmente projetada para abrigar usos horizontais de pequeno porte, que não geram ou
atraem tráfego intenso. Dessa experiência resultou, nas novas operações propostas, uma
maior preocupação com o controle dos impactos decorrentes da implantação de uma ope-
ração urbana.

Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas

Trata-se de uma operação recente, cujas obras decorrentes desta, no território da
Subprefeitura, implicarão intervenções pontuais, pontes ligando a Marginal à Avenida
Roberto Marinho; melhoramentos viários nas Avenidas Eng. Luiz Carlos Berrini e Dr. Chucri
Zaidan, bem como urbanização da favela do Jardim Edith.

Problemas, Prioridades e Oportunidades
A Subprefeitura Pinheiros é uma das mais arborizadas do Município. Sua arborização

já está consolidada e é bastante antiga, apresentando uma série de problemas de ordem
fitossanitária.

Desde a década de 1980, perdeu, aproximadamente, 105 mil habitantes, sendo sua
população idosa o dobro da média encontrada no Município de São Paulo.

Caracterizando-a como um dos principais pólos empregadores da cidade, 12,78%
dos estabelecimentos e 14,39% dos empregos existentes no Município estão na
Subprefeitura Pinheiros, perdendo apenas para a Subprefeitura Sé.

Seu sistema viário, segundo dados da CET, é constituído por 52% de vias locais, 34%
de vias coletoras e 14% de vias estruturais, quando o ideal seria que as vias locais fossem
ao redor de 70%. Isso indica uma quantidade significativa de trânsito de passagem e 
distribuição.

296 - PRE - Pinheiros
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Educação
No território da Subprefeitura Butantã está localizada uma das melhores 

universidades do país, a Universidade de São Paulo - USP, e um significativo número de
escolas particulares de grande porte, o que não corresponde ao atendimento completo de
sua população, uma vez que elas atendem uma população de alta renda, oriunda de 
diversas regiões da cidade.

O atendimento à população local de baixa e média renda, nos níveis de ensino 
fundamental e médio, depende da rede pública de ensino estadual e municipal.

Segundo o representante da Secretaria de Educação junto ao governo local, o
número de vagas está compatível com a demanda, apesar da necessidade de ajustes 
geográficos de matrículas (a ser sanado com o sistema de matrícula on-line, integrando
dados das diversas escolas). A relação de alunos por sala de aula, no entanto, é 
considerada superior à desejada, o que indicaria a necessidade de novas salas de aula.
Também aponta nessa direção a análise da evolução populacional nos distritos Rio Pequeno
e Raposo Tavares, os quais, além de possuírem a população mais carente, apresentam os
maiores percentuais de jovens e crianças.

Assistência Social
O atendimento social da população tem sido efetuado de acordo com as seguintes

modalidades: Creche, Espaço Gente Jovem, Qualificação Profissional, Sercom, Crianças e
Adolescentes em Situação de Risco, Pessoas Idosas e Pessoas em Situação de Rua. 

Algumas modalidades utilizam equipamentos específicos (como é o caso das 
creches) e outros podem compartilhar (no espaço e no tempo) de espaços de outros 
equipamentos ou equipamentos de uso múltiplo.

Patrimônio Histórico/Equipamentos de Cultura
O acervo de patrimônio histórico da Subprefeitura Butantã está concentrado nos dis-

tritos Butantã e Morumbi: FAU, Casa do Bandeirante, Instituto Butantã, Parque da
Previdência, Casa Sertanista, Parque Alfredo Volpi, Parque Galdino, Casa da Fazenda/Capela
do Morumbi e Casa de Vidro.

Além do acervo de patrimônio histórico, a Subprefeitura Butantã dispõe apenas de 2
equipamentos de cultura: Casa da Cultura e Biblioteca Jardim Bonfigliolli.

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

Patrimônio Hídrico, Ambiental e Cultural 
• Concentrações arbóreas significativas;

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/USP

Instituto Butantã
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Histórico2 

Guaianases e Lajeado são dois distritos administrativos periféricos no Extremo Leste
do Município de São Paulo que, em 2002, passaram a compor o território da Subprefeitura
Guaianases. Com 1.780 hectares de área, essa Subprefeitura é delimitada ao Norte pela
Subprefeitura Itaim Paulista, ao Sul pela Subprefeitura Cidade Tiradentes, a Leste pelo
Município de Ferraz de Vasconcelos, e a Oeste pela Subprefeitura Itaquera.

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE de 2000, a Subprefeitura Guaianases possui 256.319 habitantes, sendo
98.546 no Distrito de Guaianases e 157.773 no distrito Lajeado3. No entanto, estimativas da
Subprefeitura contrariam esses dados, apontando uma população muito superior, de 
aproximadamente 500 mil habitantes. Para que se conheça efetivamente o universo 
populacional dessa região, há necessidade de estudos ou levantamentos que confirmem
quais dados correspondem à realidade local. 

Guaianases e Lajeado são duas ocupações urbanas com passado relevante para a
história da Cidade. Constituídas como um bairro que se originou de aldeamento indígena, de
onde provém seu nome. Por volta de 1820, os índios já estavam extintos e a terra 
encontrava-se em mãos de particulares.

No Vale do Ribeirão Lajeado, em terras pertencentes à família Bueno, foi edificada
uma pousada e uma pequena capela para recepção dos viajantes que cruzavam a região.
Atualmente, o Cemitério Lajeado localiza-se nas referidas terras. A Capela de Santa Cruz do
Lajeado, edificada por determinação de Manoel Joaquim Alves Bueno, foi inaugurada no dia
3 de maio de 1861. Em torno da capela, o povoado de Guaianases desenvolveu-se, tendo
ficado como início do bairro a data da inauguração do pequeno templo religioso. A partir de
6 de novembro de 1875, a área ao redor da capela passou a ser designada Lajeado Velho e
o entorno da Estação Ferroviária foi chamado de Lajeado Novo. Nesse último núcleo de
povoamento construiu-se, no fim do século XIX, a Capela Santa Cruz. A primitiva Capela de

2 Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento - Quadro Propositivo - Plano Regional da
Subprefeitura Guaianases - Elaborado por Helena Saia Arquitetos Associados Arquitetura, Restauro e Planejamento S/C
Ltda. Baseado nas bibliografias: PONCIANO, Levino - Bairros Paulistanos de A a Z, Ed SENAC, São Paulo, 2001.; LANGEN-
BUCH, Richard Juergen - A Estruturação da Grande São Paulo, Fundação IBGE, Rio de Janeiro. AGENS Retratos Antigos e
Retratos de Hoje.

3 Departamento de Informações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano da Prefeitura de São Paulo (Deinfo).
Dados básicos para elaboração dos Planos Regionais das Subprefeituras - outubro de 2002.
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46 O PROCESSO DE GESTÃO DO
PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO - PRE

O Sistema Municipal de Planejamento Urbano, composto por secretarias e órgãos da administração indireta 
municipais, Subprefeituras e instâncias de participação popular, é garantido pela Lei Orgânica do Município e pelo PDE.

As instâncias de participação popular que visam à definição das políticas públicas urbanas e ambientais para o
cumprimento da função social da propriedade são:

• Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano;
• Assembléias Regionais de Política Urbana;
• Conselho Municipal de Política Urbana;
• audiências públicas;
• iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
• Conselhos de Legislação Participativa da Câmara de São Paulo.

No âmbito do Legislativo, é assegurada a participação da população por meio dos Conselhos de Representantes,
cujos membros devem ser eleitos, conforme a Lei 13.881, de 30 de julho de 2004.

Para dar continuidade ao processo de gestão participativa, o PRE propõe a instituição de Câmaras Consultivas de
Política Urbana, vinculadas a cada subprefeitura e presididas pelos respectivos subprefeitos. Devem ser compostas por 
membros com representação paritária de órgãos públicos municipais e de entidades representativas de setores econômicos
e profissionais, associações de moradores, movimentos sociais e entidades civis legalmente constituídas, inclusive pelo 
representante eleito da macrorregião em que se localiza a Subprefeitura. 

As Subprefeituras e as Câmaras Consultivas de Política Urbana de cada subprefeitura poderão propor Planos de
Bairros, com a finalidade de detalhar as diretrizes propostas e definidas pelos respectivos Planos Regionais Estratégicos de
cada Subprefeitura. O Subprefeito deve submeter aos órgãos deliberativos competentes as propostas resultantes desses
planos, bem como o acompanhamento do PRE da Subprefeitura Itaim Paulista.

Acordo de Convivência
Uma das inovações do PDE diz respeito aos conflitos de interesses inevitáveis entre os diversos agentes envolvidos

no desenvolvimento da cidade (setores público e privado), tais como instituições não-governamentais, movimentos sociais
e cidadãos, moradores e usuários da cidade. Esses agentes podem se basear nos procedimentos estabelecidos pelos artigos
288 e 289 do Plano Diretor Estratégico (Lei 13.430/02), regulamentados pelo Decreto 43.384, de 25 de julho de 2003, para
propor acordos de convivência em pontos não-consensuais.

Durante a elaboração do PRE da Subprefeitura Itaim Paulista, não foi preciso recorrer ao acordo de convivência, pois
houve consenso com relação às propostas elaboradas pelo plano.

Modelo de área de Intervenção Urbana 
para implementação de parque linear

Subprefeitura Itaim Paulista

O Processo de Gestão do 
Plano Regional Estratégico - PRE
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8 INTRODUÇÃO

Introdução
Planos Regionais Estratégicos - PREs das Subprefeituras no
Planejamento do Município de São Paulo 

A Constituição Federal de 1988 considera o Plano Diretor um instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana, destacando que a função social da 
propriedade deverá atender às "exigências fundamentais de ordenação da cidade" expressas
neste documento. Para tanto, definiu o Plano Diretor como uma lei necessária para aplicação
de políticas urbanas nos Municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes, 
subordinando-a, contudo, aos princípios do Estatuto da Cidade, nome dado à Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, criada especificamente para disciplinar tais assuntos no
País.

Assim, o Estatuto da Cidade regulamentou diversos instrumentos de política urbana
vinculados ao Plano Diretor e estabeleceu normas para a participação da população na
definição das políticas públicas, tendo em vista o cumprimento da função social da 
propriedade urbana.

Ao institucionalizar novos instrumentos, como a Outorga Onerosa de Potencial
Construtivo e de Alteração de Uso, a Transferência do Direito de Construir, o Parcelamento,
Edificação e Utilização Compulsórios, e três tipos de Coeficientes de Aproveitamento, o
Estatuto da Cidade aprimora as formas de planejamento e de controle do Uso do Solo.  

O caráter inovador dessa lei impôs inúmeros desafios, como a necessidade de
novos conceitos, abordagens e procedimentos, no sentido de tornar o Plano Diretor mais
flexível e adaptável à realidade do lugar onde se pretende aplicá-lo e de incorporar os
anseios da população, tendo em vista as diferenças e os contrastes existentes em diversas
localidades, relacionadas ao meio físico, à paisagem urbana, à infra-estrutura, ao padrão
socioeconômico e aos estilos e experiências de vida locais. 

Em virtude de a Cidade de São Paulo possuir mais de 10 milhões de habitantes e
de estar inserida em um território conurbado, que representa um universo de mais de 
15 milhões de habitantes, espalhados por 39 diferentes Municípios, a implementação dessa
lei requereu um enorme esforço. Nesse sentido, a solução encontrada foi desmembrar em
duas fases a elaboração do Plano Diretor. Na primeira, ele passou a ser chamada de Plano
Diretor Estratégico.

A primeira fase desse plano, aprovada por meio da Lei nº 13.430, publicada em 
13 de setembro de 2002, traçou a Política de Desenvolvimento Urbano, com destaque para
os aspectos ambientais e urbanos do conjunto do Município de São Paulo, compatíveis com
sua importância nacional, centro nevrálgico da área metropolitana e das economias nacional
e mundial. A participação da população nesse processo deu-se ao longo de um ano de
debates, audiências públicas regionais e discussões, realizadas com entidades 
setoriais representativas e interessados na urbanização da Cidade para a definição das 
diretrizes, objetivos e propostas do PDE. Assim foram realizadas reuniões, audiências e a
Primeira Conferência da Cidade, para orientar o Projeto de Lei, finalmente aprovado pela
Câmara Municipal.

Princípios do PDE

• “A recuperação, para a coletividade, da valorização imobi-
liária resultante da ação do Poder Público;

• a racionalização do uso da infra-estrutura instalada, inclusive
sistema viário e transportes, evitando sua sobrecarga ou
ociosidade e completando sua rede básica;

• a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda;

• a redução dos deslocamentos entre a habitação e o trabalho,
o abastecimento, a educação e o lazer;

• a incorporação da iniciativa privada no financiamento dos
custos de urbanização e da ampliação e transformação dos
espaços públicos da cidade, quando for de interesse público
e subordinada às funções sociais da cidade;

• a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da
paisagem urbana.”

Zonas Especiais, 39

Zonas de Lazer e Turismo, 43

Zona Mista de Proteção Ambiental - ZMp, 43

Zona Predominantemente Industrial - ZPI, 44

Zona Mista - ZM, 44

Zonas Centralidades - ZC, 45

Operação Urbana Consorciada Rio Verde-Jacu, 49
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32 O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

O Plano Urbanístico Ambiental da Subprefeitura São Mateus visa integrar os três
Distritos entre si e também possibilitar uma maior integração urbana inter-regional (centro
expandido de São Paulo e ABC), respeitando as características fisiográficas e ambientais de
cada um deles. Essas características revelam, de um lado, o adensando de áreas dotadas de
infra-estrutura, como o Distrito de São Mateus, e, de outro, a preservação de forma susten-
tável das áreas de cabeceiras do Córrego Aricanduva, através da criação da APA Cabeceiras
do Aricanduva e da criação do Parque Central de São Mateus em áreas subutilizadas.

O PRE permitiu avançar nas pesquisas físico-territoriais e buscar elementos para a
definição de políticas específicas para a região e comuns à Zona Leste, bem como afinar e
adequar os objetivos e as diretrizes ao observar a realidade em conjunto com os agentes
envolvidos na produção desta, os moradores e os técnicos da região. 

Dessa forma, para o Desenvolvimento das Políticas de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental foram estabelecidos como objetivos: aplicar os instrumentos jurídicos previstos
no PDE e no Estatuto da Cidade; requalificar o tecido urbano da Subprefeitura, preparando-
a para as novas tendências criadas com os planos estaduais e municipais voltados para o
desenvolvimento da parte Leste da Região Metropolitana; promover meios de solucionar os
problemas de regularização fundiária; integrar as políticas setoriais, especialmente de 
transportes, habitação, equipamentos públicos e de meio ambiente; integrar e incentivar
atividades agrícolas diferenciadas nas áreas destinadas à horticultura orgânica e 
hidropônica, plantas e peixes ornamentais e ervas medicinais; capitalizar o potencial 
paisagístico dos distritos Iguatemi e São Rafael e incentivar o ecoturismo. 

Para alcançar esses objetivos, estabeleceram-se as seguintes diretrizes: articular as
forças sociais em torno de um projeto de desenvolvimento local, possibilitando aliar ações
do Poder Público, da sociedade civil e da iniciativa privada, para a consolidação do reorde-
namento espacial em razão dos interesses econômicos e sociais; incentivar e 
proporcionar condições para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região;
garantir a organização da região de forma a integrar as diversas políticas setoriais, visando
o planejamento local; elaborar o Plano de Ação da Subprefeitura, especificando os 
programas, os projetos e as ações previstos neste Plano Regional Estratégico.

Para o Desenvolvimento Econômico e Social têm-se os seguintes objetivos e 
diretrizes: aumentar a oferta de empregos na região, através da constituição de grupos 
inter-regionais, com a participação dos setores público e privado, incentivando, por 
exemplo, a implantação de incubadoras, de cooperativas de produção e de cooperativas de

O Plano Urbanístico Ambiental

Trilha ecológica em excursão com professores
Atividade ecoturismo
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Zona Especial de Produção Agrícola e 
de Extração Mineral - ZEPAG

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona Centralidade Polar de Proteção Ambiental - ZCPp

Zona Mista de Proteção Ambiental - ZMp

Agricutura Urbana
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47O PROCESSO DE GESTÃO DO PRE

    Estratégicos - PRE

Vila Jacuí e ao centro a
Subprefeitura São Miguel Projeto da Ponte sobre a Rodovia Ayrton Senna Subprefeitura São Miguel

Projeto do prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego

Representantes, cujos membros devem ser eleitos conforme a Lei nº 13.881, de 30 de julho
de 2004.

Para dar continuidade ao processo de gestão participativa, a lei dos PREs propõe a
instituição de Câmaras Consultivas de Política Urbana, vinculadas a cada Subprefeitura, 
presididas pelos respectivos Subprefeitos, compostas por membros com representação 
paritária de órgãos públicos municipais e de entidades representativas de setores 
econômicos e profissionais, de associações de moradores, de movimentos sociais e de 
entidades civis legalmente constituídas, inclusive pelo representante eleito da macrorregião
em que se localiza a Subprefeitura. 

As Subprefeituras e as Câmaras Consultivas de Política Urbana de cada Subprefeitura
poderão propor Planos de Bairro, com a finalidade de detalhar as diretrizes propostas e
definidas pelos respectivos Planos Regionais Estratégicos de cada Subprefeitura, devendo o
Subprefeito submeter aos órgãos deliberativos competentes as propostas resultantes desses
Planos de Bairro, bem como o acompanhamento do PRE.

Zona Centralidade em São Miguel

39DISCIPLINA DO USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Limites de Macrozona de Proteção Ambiental

Limite de Área de Proteção Ambiental

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Cemitério

MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Baixa Densidade - ZM-1

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2

Zona de Centrarlidade Polar-a  - ZCPa

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável - ZPDS

Zona Especial de Preservação - ZEP

38 DISCIPLINA DO USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura São Miguel
Uso e Ocupação do Solo

46 O PROCESSO DE GESTÃO DO PRE

O Sistema Municipal de Planejamento Urbano, composto por secretarias municipais,
órgãos das administrações indiretas municipais, subprefeituras e instâncias de participação
popular, é  garantido pela Lei Orgânica e pelo PDE. 

As instâncias de participação popular que visam à definição das políticas públicas
urbanas e ambientais para o cumprimento da função social da propriedade são:

• Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano;
• Assembléias Regionais de Política Urbana;
• Conselho Municipal de Política Urbana;
• Audiências Públicas;
• Iniciativa popular de Projeto de Lei, de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;
• Conselhos de Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo.

A participação popular na elaboração do Plano Regional Estratégico decorre do
processo de planejamento já estabelecido no PDE. Tratar dos aspectos locais de cada
Subprefeitura, seus problemas específicos e potencialidades foi uma atribuição dos 
representantes da comunidade em oficinas e plenárias, consolidando-se em uma experiên-
cia inusitada de planejamento participativo.

As oficinas de diagnóstico, denominadas Quadros Situacionais, revelaram uma
riqueza de indicações a partir da dinâmica do mapa falado. Mapas de guias de rua em escala
ampliada serviram de base ao processo de identificação dos principais marcos referenciais
à vida da comunidade. Foram identificados equipamentos sociais, centros de comércio, vias
de maior importância, caminhos e acessos mais usuais e a própria história de cada região.

Os pontos críticos lançados no mapa falado, bem como as potencialidades de 
superação devidamente identificadas, viabilizaram uma grande gama de sugestões e 
propostas que culminaram na elaboração do Quadro Propositivo.

Vale ressaltar a riqueza de informações apreendidas nesse processo, sobretudo pelo
momento de os membros da comunidade discutirem e refletirem sobre a cidade que
habitam. A cidade que construíram e constroem a cada dia, a cidade que querem para os
próximos anos, compreendendo a dimensão coletiva e a dimensão pública do espaço.

No âmbito do Legislativo é assegurada a participação da população na gestão da
cidade e definição de políticas urbanas por meio da criação dos Conselhos de

O Processo de Gestão do Plano Regional    

Participação popular 
na elaboração do Plano Diretor

303 - PRE - São Miguel
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O DESENVOLVIMENTO URBANO

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Limite de Área de Proteção Ambiental - APA

Limites de Macrozona de Proteção Ambiental

Limite de Área de Proteção de Mananciais
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Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA

Área de Intervenção Urbana

Projeto Estratégico de Intervenção UrbanaPEIU

AIU

O DESENVOLVIMENTO URBANO
42

Subprefeitura Cidade Tiradentes
Desenvolvimento Urbano

Zona de Centralidade de Proteção Ambiental - ZCP, 32

Zona Mista de Proteção Ambiental - ZMP,  33

Zona de Lazer e Turismo - ZLT, 33

Zona Mista - ZM, 33

Zona Centralidade - ZC, 36

Zonas Especiais, 37

Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM, 37

Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC, 37

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, 37

Acordo de Convivência, 45

  Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário 

32

O Desenvolvimento Urbano e os
Instumentos de Política Urbana

44

O Processo de Gestão do Plano
Regional Estratégico - PRE

40

Disciplina de Uso e
Ocupação do Solo

Os Planos Regionais Estratégicos - PREs
das Subprefeituras no Planejamento do
Município de São Paulo, 06

O Plano Diretor Estratégico - PDE, 07

A Criação das Subprefeituras, 07

O Processo de Elaboração do PRE da
Subprefeitura, 09

Rede Estrutural Hídrica Ambiental, 23

Rede Viária Estrutural e Coletora, 28

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público, 28

Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades, 28

Desenvolvimento Socioeconomico, 13

Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida, 15

Qualidade Ambiental e Desenvolvimento Urbano,18

Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário  

06

Introdução

22

O Quadro Situacional da 
Subprefeitura Cidade Tiradentes

O Plano
Urbanístico Ambiental

12

TIPO DE ZONA

ZMp

ZPDS

ZLT*

ZERp

ZEP

ZCPp*

ZCLp*

1. MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

2. MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

ZONAS DE USO E ZONAS ESPECIAIS - PRE Subprefeitura Cidade Tiradentes

TIPO DE ZONA

ZER - 1

ZER - 2

ZER - 3

ZPI*

ZM - 1

ZM - 2*

ZM - 3a*

ZM - 3b

ZCPa*

ZCPb

ZCLa*

ZCLb

ZCLz-I

ZCLz-II

ZOE

CARACTERÍSTICAS

zona exclusivamente residencial de densidade demográfica baixa

zona exclusivamente residencial de densidade demográfica média

zona exclusivamente residencial de densidade demográfica alta

zona predominantemente industrial

zona mista de densidades demográfica e construtiva baixas

zona mista de densidades demográfica e construtiva médias

zona mista de densidades demográfica e construtiva altas

zona mista de densidades demográfica e construtiva altas

zona centralidade polar de densidades demográfica e construtiva médias

zona centralidade polar de densidades demográfica e construtiva altas

zona centralidade linear de densidades demográfica e construtiva médias

zona centralidade linear de densidades demográfica e construtiva médias

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

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

zona de ocupação especial

CARACTERÍSTICAS

zona mista de proteção ambiental

zona de proteção e desenvolvimento sustentável

zona de lazer e Turismo

zona exclusivamente residencial de proteção ambiental

zona especial de preservação

zona de centralidade rolar de proteção ambiental

zona de centralidade linear de proteção ambiental

TIPO DE ZONA

ZEPAM*

ZEPEC*

ZEPAG

ZEIS - 1*

ZEIS - 2

ZEIS - 3

ZEIS - 4

3. ZONAS ESPECIAIS

CARACTERÍSTICAS

zona especial de preservação ambiental

zona especial de preservação cultural

zona especial de produção agrícola e de extração mineral 

zona especial de interesse social

* Zonas presentes na Subprefeitura Cidade Tiradentes

34
DISCIPLINA DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO

304 - PRE - Cidade Tiradentes
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MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Alta Densidade-a - ZM-3a

Zona Mista de Alta Densidade-b - ZM-3b

Zona Centralidade Polar-a  - ZCPa

Zona Centralidade Polar-b - ZCPb

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC

42
DISCIPLINA DE USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura Mooca
Uso e Ocupação do Solo

Zona Predominantemente Industrial -  ZPI, 34

Zona Mista - ZM, 34

Zonas Centralidade - ZC, 35

Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPEC, 35

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, 38

Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM, 38
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O Processo de Gestão do Plano
Regional Estratégico - PRE

42

Disciplina de Uso e
Ocupação do Solo

Os Planos Regionais Estratégicos - PREs das
Subprefeituras no Planejamento do Município de
São Paulo, 06

O Plano Diretor Estratégico - PDE, 07

A Criação das Subprefeituras, 07

O Processo de Elaboração do Plano Regional
Estratégico da Subprefeitura, 09

Rede Estrutural Hídrica Ambiental, 24

Rede Viária Estrutural e Coletora, 25

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público, 25

Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades, 30

Sistema Viário e Transporte, 13 

Saúde,16 

Educação, 16 

Habitação, 17

Patrimônio Histórico/Equipamentos de Lazer e
Cultura, 18

Operações Urbanas Existentes, 19

Problemas, Prioridades e Oportunidades, 20

Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário Sumário  

06

Introdução

22

O Quadro Situacional da 
Subprefeitura Mooca

O Plano
Urbanístico Ambiental

12

Hospedaria dos Imigrantes

Hospedaria dos Imigrantes

Igreja Tatuapé

• Aumentar o número de Áreas verdes da Subprefeitura.

• Incentivar o aproveitamento adequado dos imóveis.

• Incentivar o uso residencial de modo a aproveitar a infra-estrutura existente.

• Promover melhorias na qualidade do transporte coletivo.

• Inibir a utilização de vias locais pelo trânsito de passagem.

• Implantar equipamentos públicos de saúde, educação, assistência social, cultura
e lazer para atender à parcela da população de baixa renda que não tem acesso
à oferta desses serviços promovida pela iniciativa privada.

• Incentivar a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano.

23
O QUADRO SITUACIONAL 

DA SUBPREFEITURA MOOCA

305 - PRE - Mooca
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MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Baixa Densidade - ZM-1

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2

Zona Mista de Alta Densidade-a - ZM-3a

Zona Mista de Alta Densidade-b - ZM-3b

Zona Centralidade Polar-a  - ZCPa

Zona Centralidade Polar-b - ZCPb

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 
(1,2,3 e 4)

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

40 DISCIPLINA DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
Uso e Ocupação do Solo
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Parque Linear - 2006 

Parque Linear - 2012 

Caminho Verde Proposto - 2006 

Caminho Verde Proposto - 2012

Parque Projetado 2006

Parque Projetado 2012

Piscinão Projetado

Recuperação de Áreas Degradadas 2012

Canalização Existente

Canlização Existente

Canalização Proposta 2006

Canalização Proposta 2012

Canalização Existente

Manter sem Canalização

Ribeirão Oratório

24 A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E O
PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL242424

Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
Rede Estrutural Hídrica Ambiental

35A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E O
PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

Os equipamentos sociais do setor de cultura deverão:

• promover o acesso à informação e aos bens culturais da Subprefeitura;
• promover a ampliação da rede de equipamentos de cultura, para atendimento à

população, principalmente para indivíduos em formação educacional;
• desenvolver programas de incentivo a atividades culturais para adolescentes,

jovens, adultos e idosos;
• ampliar o atendimento à população jovem e moradora nos bairros periféricos;
• ampliar a rede de equipamentos de cultura, em especial no distrito Sapopemba;

a biblioteca e a Casa de Cultura da Vila Renato e, no distrito São Lucas, a 
biblioteca.

Os equipamentos sociais do setor de esportes, lazer e recreação deverão:

• promover o desenvolvimento de atividades esportivas com a população da
Subprefeitura, em especial com jovens e idosos, privilegiando atividades que
alcancem grande número de usuários;

• promover a ampliação da rede de equipamentos de esportes;
• garantir o acesso da população aos equipamentos de esportes, lazer e recreação,

por meio da implantação do Centro Esportivo da Vila Industrial, no distrito São
Lucas.

Região de Sapopemba

Área Terminal Artigas

306 - PRE - Vila Prudente/ Sapopemba
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42 O DESENVOLVIMENTO URBANO

Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Desenvolvimento Urbano
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Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2
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TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS 
EM ZONAS DE CENTRALIDADE LINEARES

Zona Centralidade Linear (ZCLa, ZCLb e ZCLab)

Vila Robertina

36 DISCIPLINA DE USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Uso e Ocupação do Solo

PRE
Ermelino
Matarazzo

Plano
Regional
Estratégico
Subprefeitura

4 INTRODUÇÃO

Introdução
O Plano Diretor Estratégico - PDE

O Plano Diretor Estratégico - PDE é o produto da primeira fase que norteia a 
política de desenvolvimento urbano de São Paulo, tendo como função primordial orientar
ações de agentes públicos e privados. Entre outros aspectos inovadores, o PDE destaca-se
pela aplicação dos novos instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade,
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que disciplina os instrumentos de política
urbana em âmbito nacional, em especial os critérios para o cumprimento da função social
da propriedade urbana. O PDE trata dos problemas de interesse do município no que se 
refere aos aspectos sociais, urbanos e ambientais específicos e relacionados à sua inserção
na área metropolitana. 

Com base em dados atuais da cidade, estabeleceu propostas de curto prazo (2006)
para a implementação de ações estratégicas que visam atender às demandas da população,
e criou diretrizes de longo prazo (2012) que possibilitarão corrigir e direcionar o desenvolvi-
mento da cidade no sentido de garantir o uso socialmente justo e ecologicamente equilibra-
do do território.

Estabeleceu o conteúdo mínimo dos Planos Regionais Estratégicos - PREs 
elaborados pelas Subprefeituras, que contaram com a supervisão e a orientação das
Secretarias Municipais de Planejamento Urbano - SEMPLA e das Subprefeituras, e com a
participação, em todas as fases de sua elaboração, de munícipes de diversos bairros 
bairros, de representantes de associações não-governamentais e demais interessados, para
a definição do desenvolvimento urbano específico de cada região. 

A Criação das Subprefeituras
A descentralização administrativa de São Paulo teve início em 19651,com a 

subdivisão do Município em sete Regiões Administrativas, incluindo a já existente
Subprefeitura Santo Amaro, para a execução de obras e serviços, fiscalização e implantação
de equipamentos sociais.

Em 1969, com o surgimento do Plano Urbanístico Básico - PUB, realizado por um
consórcio de empresas, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos,
sobretudo o atendimento à população, a Prefeitura Municipal deveria criar órgãos e 
ampliar gradualmente o número de Administrações Regionais, a partir de critérios 
demográficos, considerando o mínimo de 400 mil habitantes e o máximo de 800 mil para
a delimitação dos novos perímetros. Assim, a cada nova gestão administrativa, o Município
foi sendo dividido em administrações regionais, muitas vezes atendendo mais a interesses 
político-eleitorais do que a critérios de planejamento urbano ambiental.

Com a aprovação da Lei Orgânica do Município - LOM, em 4 de abril de 1990, os

Princípios do PDE

• “A recuperação, para a coletividade, da valorização imobi-
liária resultante da ação do Poder Público;

• a racionalização do uso da infra-estrutura instalada, 
inclusive sistema viário e transportes, evitando sua sobre-
carga ou ociosidade e completando sua rede básica;

• a regularização fundiária e a urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda;

• a redução dos deslocamentos entre a habitação e o 
trabalho, o abastecimento, a educação e o lazer;

• a incorporação da iniciativa privada no financiamento dos
custos de urbanização e da ampliação e transformação dos
espaços públicos da cidade, quando for de interesse públi-
co e subordinada às funções sociais da cidade;

• a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e
da paisagem urbana.”

1 Decreto nº 6.236, de 13/10/1965, na gestão do Prefeito José Vicente de Faria Lima.

307 - PRE - Ermelino Matarazzo
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Subprefeitura Penha
Desenvolvimento Urbano

44
O DESENVOLVIMENTO URBANO

No sentido de alcançar o desenvolvimento urbano da Penha, foram definidas cinco
Áreas de Intervenção Urbana - AIUs, possibilitando transformações e sobrepondo-se às 
diretrizes de uso e ocupação do solo já estabelecidas (vide Mapa 5). Tais áreas são:

• para implantação de parques lineares:
AIU/01 - Parque Linear Ponte Rasa;
AIU/02 - Parque Linear Cândido de Abreu;

• para requalificação urbana:
AIU/03 - extensão do Parque Tiquatira, a partir do eixo do Córrego Franquinho;
AIU/04 - corredor do Parque Tiquatira;

• para projeto urbano estratégico e centralidade:
AIU/05 - nova centralidade comercial - Portal de Entrada da Leste.

Foram previstas para essas áreas as seguintes medidas:

• realizar o levantamento cadastral planimétrico e legal de todas as áreas
remanescentes da desocupação, necessário à implantação da avenida ao longo
dos Córregos Tiquatira e Franquinho;

• identificar as áreas invadidas, os invasores e os usos existentes;
• identificar entre as áreas públicas remanescentes ao longo da Avenida Tiquatira

aquelas que poderão ter concessão de uso por tempo determinado mediante
contrapartida;

• incorporar ao sistema viário, como parte integrante das calçadas da Avenida
Tiquatira, as áreas que não forem disponibilizadas conforme definição contida no
item anterior;

• implantar canteiro arborizado nas áreas incorporadas ao sistema viário, 
podendo ser criados acessos para desembarque e estacionamento, mediante
projeto específico, desde que garantida a permeabilidade do solo;

• autorizar a permissão de uso por tempo determinado para pequenos 
comerciantes com características de ambulantes, desde que 50% da área
remanescente seja destinada ao plantio e à manutenção de espécies vegetais,
devendo manter o solo permeável no restante da área;

• regularizar, mediante valor equivalente ao da outorga onerosa, estabelecimentos
comerciais existentes, desde que seja implantado equipamento social público
em área de terreno da Subprefeitura a ser indicado pela administração local.

Foto aérea da região do Aricanduva
2000

Região da Penha na década de 60

Planos
Regionais

EstratégicosPRE
Município de São Paulo

Subprefeitura Penha
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4 O PROCESSO DE GESTÃO DO 
PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO - PRE

A participação direta da população no processo de elaboração e revisão do Plano Regional Estratégico, inclusive dos
Planos de Bairros, é assegurada pela Lei Orgânica do Município de São Paulo e pelo PDE.

A participação efetiva da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, tanto no
processo de elaboração do Plano Diretor quanto na fiscalização de sua implantação, deu-se por meio das instâncias de 
participação estabelecidas pelo PDE, visando à definição das políticas públicas urbanas e ambientais para o cumprimento da
função social da propriedade:

• Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano;
• Assembléias Regionais de Política Urbana;
• Conselho Municipal de Política Urbana;
• Audiências Públicas;
• Iniciativa Popular de Projeto de Lei, de Planos, Programas e Projetos de Desenvolvimento Urbano;
• Conselhos de Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo.

No âmbito do Legislativo, é assegurada a participação da população por meio dos Conselhos de Representantes,
conforme a Lei nº 13.881, de 30 de julho de 2004, cujos membros devem ser eleitos.

Para dar continuidade ao processo de gestão participativa, o PRE propõe a instituição de Câmaras Consultivas de
Política Urbana, vinculadas a cada Subprefeitura e presididas pelos seus respectivos Subprefeitos, compondo-se de 
membros com representação paritária de órgãos públicos municipais e de entidades representativas de setores econômicos
e profissionais, de associações de moradores, de movimentos sociais e de entidades civis legalmente instituídas, inclusive
pelo representante eleito da macrorregião em que se localiza a Subprefeitura. As Subprefeituras e as Câmaras Consultivas de
Política Urbana de cada Subprefeitura poderão propor Planos de Bairros, com a finalidade de detalhar as diretrizes propostas
e definidas pelos respectivos Planos Regionais Estratégicos de cada Subprefeitura, devendo o Subprefeito submeter aos
órgãos deliberativos competentes as propostas resultantes desses Planos de Bairros, bem como o acompanhamento do PRE
da Subprefeitura Campo Limpo.

O Processo de Gestão 
do Plano Regional Estratégico - PRE

Av. Giovanni Gronchi, à direita Paraisópolis

Estação Campo Limpo do Metrô
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Terminal Intermodal Existente

Terminal Intermodal 2006

Estação de Transferência 2006
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Subprefeitura Campo Limpo
Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público

37DISCIPLINA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
Quadro 04 do livro XII - Anexo à Lei n° 13.885, de 25 de Agosto de 2004

Altura da edificação
superior a 6,00m

Altura da edificação
menor ou igual a 6,00m

Frentegabarito
de altura
máx (m)

Frente
mínima

(m)

Lote 
mínimo

(m2)

taxa de 
permeabilidade

mínima

taxa de 
ocupação
máxima

Recuos mínimos (m)

Recuos mínimos (m)Características de dimensionamento e ocupação dos lotesCoeficiente de aproveitamentoZonas de usoCaracterísticas das
zonas de uso Mínimo Básico Máximo

2,00m em toda a
extensão

Não exigido5,00mZER-1/01ZER - 
Baixa Densidade

10,00m 10,00m0,50 0,30 250m20,05 1,00 1,00

NOTAS:

a) ver artigo 192 da Parte III desta lei, quanto à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12 metros de altura

b) ver artigo 185 da Parte III desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS

c) ver artigo 186 da Parte III desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6,00 metros

d) ver §1º e §2º do artigo 186 da Parte III desta lei, quanto aos recuos atividades industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas

e) não se aplica o instrumento do PDE da Utilização Compulsória nessas zonas

f) respeitadas as disposições da Legislação Ambiental vigente

(c)Não exigido5,00mZER-3/01ZER - 
Alta Densidade

10,00m 15,00m0,50 0,30 250m20,05 1,00 1,00

ZM-
Média densidade

ZM- 2/01 e
ZM- 2/02

0,20 1,00 2,00 0,5(a) 0,15 125m2 5,00m 25,00m 5,00m (b) Não exigido (d) (c) (d)

ZM-
Alta densidade

ZM-3a/01 a
ZM-3a/04

0,20 1,00 2,50 0,5(a) 0,15 125m2 5,00m sem limite 5,00m (b) Não exigido (d) (c) (d)

(c) (d)não exigido (d)5,00m (b)ZCP-a/01 a ZCP-a/07ZCLz - Zona
Centralidade Polar 
ou Linear

Zona Centralidade
Polar 
ou Linear de 
Proteção 
Ambiental

5,00m sem limite0,70 0,15 125m20,20 1,00 2,50

(c) (d)não exigido (d)5,00m (b)ZCP-b/01 5,00m sem limite0,70 0,15 125m20,20 2,00 4,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (b)ZCLp-a/01 e 
ZCLp-a/02

5,00m sem limite0,70 0,15 125m20,20 1,00 2,50

Zona Especial de
Preservação 
Ambiental

estudo de cada caso pelo ExecutivoZEPAM-01 e 02 9,00m0,10 0,90 estudo de cada caso
pelo Executivo

(e) 0,1 (f) 0,1 (f)

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZCPp-01 10,00m (f) 15,00m0,50 0,15 250m2 (f)(e) 2,00 2,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZCPp-02 a 04 10,00m (f) 15,00m0,50 0,15 250m2 (f)(e) 1,00 1,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZCPp-05 10,00m (f) 15,00m0,50 0,15 250m2 (f)(e) 2,00 2,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZCPp-06 e 07 10,00m (f) 15,00m0,50 0,15 250m2 (f)(e) 1,00 1,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZCLp-01a 04 10,00m (f) 15,00m0,50 0,15 250m2 (f)(e) 1,00 1,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZMp-01 10,00m (f) 15,00m0,30 0,15 250m2 (f)(e) 1,00 1,00

(c) (d)não exigido (d)5,00m (f)ZCPp-08 10,00m (f) 15,00m0,50 0,15 250m2 (f)(e) 2,00 2,00

Zona Mista de
Proteção 
Ambiental

309 - PRE - Campo Limpo
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Área de Intervenção Urbana

Área de intervenção Urbana Centralidades

Área de Intervenção Urbana 23 de Maio

Projeto Estratégico de Intervenção Urbana

Operação Água Espraiada

Operação Urbana Polo de Desenvolvimento Sul

PEIU

AIU

AIU

Foto aérea de ZEPAM (futuro Parque Pedreira)

O DESENVOLVIMENTO URBANO44

Subprefeitura Cidade Ademar
Desenvolvimento Urbano
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A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E O
PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL20

Subprefeitura Cidade Ademar
Rede Estrutural Hídrica Ambiental

42 O DESENVOLVIMENTO URBANO

Em conformidade com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Estratégico - PDE do
município de São Paulo, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana, a qual tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, por meio de:

•  planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área
de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

•   adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar
os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos 
diferentes segmentos sociais no âmbito da competência municipal;

•   regularização  fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e
ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da
população e as normas ambientais.

Para a implementação das diretrizes fixadas no PDE e considerando a incidência de
áreas de baixíssima qualidade urbana na região, este plano estabelece sua linha de atuação,
voltada à inserção do território da Subprefeitura Cidade Ademar no conjunto mais amplo do
município. 

Direito de Preempção
As áreas definidas para aplicação do direito de preempção são aquelas destinadas

ao sistema viário estrutural, ao acesso aos futuros equipamentos e ao incremento de áreas
verdes e estão localizadas em Vila Stefani e no Jardim Umuarama.

Os Instrumentos da Política de Desenvolvimento      

Avenida Cupecê

310 - PRE - Cidade Ademar
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ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA
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Operação Urbana Consorciada Pólo de Desenvolvimento Sul

38 OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO383838383838383838

Subprefeitura M’Boi Mirim
Desenvolvimento Urbano
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MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2

Zona Centralidade Polar-b - ZCPb

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona Mista de Proteção Ambiental - ZMp

Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável - ZPDS

Zona de Lazer e Turismo - ZLT

TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS EM ZONAS DE CENTRALI-
DADE LINEARES

Zona Centralidade Linear (ZCLa, ZCLb e ZCLab)

Zona de Centralidade Linear (ZCLz-I, ZCLz-II, ZER-3 e ZCLp)

34 DISCIPLINA DE USO 
E OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura M’Boi Mirim
Uso e Ocupação do Solo

40 O PROCESSO DE GESTÃO DO PRE

A participação direta da população no processo de elaboração e revisão do Plano
Regional Estratégico, inclusive nos Planos de Bairros, é assegurada pela Lei Orgânica do
Município de São Paulo e pelo PDE.

As instâncias de participação popular que visam à definição das políticas públicas
urbanas e ambientais para cumprimento da função social da propriedade são:

• Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano;
• Assembléias Regionais de Política Urbana;
• Conselho Municipal de Política Urbana;
• audiências públicas;
• iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de desenvolvi-

mento urbano;
• Conselhos de Legislação Participativa da Câmara de São Paulo.

No âmbito do Legislativo, é assegurada a participação da população por meio dos
Conselhos de Representantes, cujos membros devem ser eleitos, conforme Lei 13.881, de
30 de julho de 2004.

Para dar continuidade ao processo de gestão participativa, o PRE propõe a instituição
de Câmaras Consultivas de Política Urbana, vinculadas a cada subprefeitura e presididas
pelos respectivos subprefeitos. Devem ser compostas por membros com representação 
paritária de órgãos públicos municipais e de entidades representativas de setores econômi-
cos e profissionais, associações de moradores, movimentos sociais e entidades civis 
legalmente constituídas, inclusive pelo representante eleito da macrorregião em que se 
localiza a Subprefeitura.

As Subprefeituras e as Câmaras Consultivas de Política Urbana de cada Subprefeitura
poderão propor Planos de Bairros, com a finalidade de detalhar as diretrizes propostas e
definidas pelos respectivos Planos Regionais Estratégicos - PRE de cada 
Subprefeitura. O Subprefeito deve submeter aos órgãos deliberativos competentes as pro-
postas resultantes desses planos, bem como o acompanhamento do PRE de M'Boi Mirim.

O Processo de Gestão 
do Plano Regional Estratégico - PRE

Foto de satélite
Subprefeitura M’Boi Mirim

312 - PRE - M’Boi Mirim
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28 O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

• construir uma alça sobre o Rio Tietê, para ligar a Avenida Domingos de Souza
Marques à Avenida Doutor Gastão Vidigal, facilitando o acesso entre o Distrito de
São Domingos e a Lapa.

• melhorar a Estrada do Corredor, que inclui alargar a referida via.
• gerir junto à CPTM para a construção de um viaduto sobre a ferrovia, próximo à

Estação Voith da CPTM, que deverá ser construída.
• construir um viaduto sobre a ferrovia, próximo à Estação Vila Aurora da CPTM, que

deverá ser construída.
• melhorar a Estrada Turística do Jaraguá, que inclui:
a) transformar o trecho da Estrada Turística do Jaraguá, entre a Rua Bento da Cruz e

a entrada do Parque Jaraguá, em uma "estrada-parque" e implantar uma ciclovia.
b) integrar os melhoramentos na Estrada Turística do Jaraguá em um Plano Turístico

do Parque Jaraguá.
c) melhorar as vias que ligam a Estrada Turística do Jaraguá ao Viaduto Chica Luísa,

para facilitar o acesso ao parque.
• melhorar a Avenida Chica Luísa, do viaduto sobre a Rodovia dos Bandeirantes à

Rua Jerimanduba e Camocim de São Félix, que inclui melhoramentos no
geométrico viário, nas faixas de rolamento, nos sistemas semafóricos e de 
sinalização, e alargamento.

• intervir pontualmente na passagem sob a Rodovia Anhangüera, próximo à Avenida
do Anastácio, que inclui melhorar a passagem existente sob a Rodovia
Anhangüera, ligando a Rua Waltrudes à Avenida Alexandre Colares, para facilitar
o acesso do Distrito de São Domingos à Marginal do Tietê.

• construir a Via Estrutural Leste-Oeste, que ligará a Avenida Brás Leme à Avenida
do Anastácio.

• construir uma passarela de ligação entre a Estação de Pirituba e o terminal de
ônibus, em fase de conclusão.

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público
Para a Rede de Transporte Coletivo Público, o Plano Regional Estratégico da

Subprefeitura Pirituba incorporou as diretrizes do PDE e do Plano Municipal de Circulação
Viária e de Transporte e propôs:

• gerir junto à CPTM para adequar a atual Linha "A" da CPTM, que inclui:
a) adequar a tecnologia, tanto dos trens como do sistema de controle operacional.
b) adequar a quantidade de trens, para possibilitar a diminuição do intervalo entre estes.
c) adequar as estações existentes, por meio de melhorias aos acessos e 

plataformas, construção de bicicletários e gestão junto aos órgãos competentes
para implantação de serviços como agência de correio, posto de internet e 
outros.

• gerir junto à CPTM para implantar novas estações na linha "A" dessa Companhia,
que inclui:

313 - PRE - Pirituba
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Rede Viária Estrutural e Coletora
Outro elemento estruturador do PDE é a Rede Viária, definida em três níveis.

Considerando que as vias da Rede Viária Estrutural são aquelas que constituem o suporte da Rede Estrutural de
Transporte e a posição geográfica dessa Subprefeitura na região metropolitana de São Paulo, torna-se importante a articulação
com outras esferas de governo. As rodovias, tendo a AutoBan e a Via Oeste como concessionárias, articulam-se com as vias
marginais do Rio Tietê (Dutra e Fernão Dias). Há a necessidade de um terminal de ônibus em Vila Maria Baixa, uma vez que
já foi desapropriada uma área pela SPTrans. Além desse subsistema local de transporte coletivo, é preciso ligar a Vila Maria
Baixa à estação de metrô Tucuruvi. Nota-se que o próprio Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU previu muitas 
intervenções na região.

As vias estruturais da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, bem como as vias coletoras, as vias locais e as
ciclovias, constam no Mapa 2 (Rede Viária). 

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público
As propostas relacionadas à Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público integram o sistema integrado de transporte

e constam no Plano Municipal de Circulação Viária e de Transportes, apresentado à Câmara de São Paulo, conforme previsto
no PDE.

Para o sistema de transporte de Vila Maria, foram contemplados o Passa-Rápido, a Via Livre, estações de transferên-
cia e terminais intermodais, como consta no Mapa 3 (Transporte Público). Mas o que são esses modos de transporte? Segundo
a São Paulo Transporte - SPTRANS:

Passa-RRápido - "Tratamento de priorização do transporte coletivo público constituído por faixa exclusiva à esquerda do
tráfego geral, junto ao canteiro central (sempre que possível). Necessita de fiscalização eletrônica para garantir sua exclusivi-
dade, visto que não é segregado fisicamente. Pode conter alterações no traçado da via, ultrapassagens nos pontos de parada,
recuperação da sinalização e do pavimento, ajustes semafóricos e outras intervenções que se façam necessárias para garantir
a fluidez dos veículos. Normalmente é implantado em avenidas com canteiro central, em extensos trechos de via." 

Via  Livre - "Tratamento de priorização do transporte coletivo público constituído por faixa exclusiva ou preferencial à
direita do tráfego geral, junto aos passeios. Necessita de regulamentação para seu uso pelo tráfego geral nos casos de 
conversões, acesso às edificações lindeiras e operações de carga e descarga de mercadorias. Pode conter acertos geométri-
cos de pequeno porte, recuperação da sinalização e pavimento, ajustes semafóricos e ainda incremento da operação, 
principalmente nos horários de pico. Pode ser aplicada tanto a pequenos quanto a extensos trechos de via."

Estação  de  Transferência  - "Ponto de parada ou conjunto de pontos de parada com características especiais de 
acessibilidade, segurança e informação (em relação aos demais pontos de parada da cidade). Apresentam, preferencialmente,
guias rebaixadas, faixas de pedestres iluminadas, abrigos especiais, piso elevado (em 28 cm), placas e painéis informativos,
dentre outros."

O objetivo do novo sistema integrado de transporte público é promover integrações físicas, operacionais e tarifárias,
articulando a rede de transportes em seus diferentes modos, como os de alta capacidade (metrô e trens), operados pelo 
governo estadual, e o sistema sobre pneus municipal e metropolitano, incluindo até sistemas complementares operados por
veículos leves, peruas e microônibus.
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Vila Mazzei

29AS ZONAS DE USO 
E AS ZONAS ESPECIAIS

Zona Mista - ZM 
É destinada à implantação de usos residenciais e não-residenciais, de comércio, de

serviços e indústrias, conjugadamente aos usos residenciais, segundo critérios gerais de
compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental. No território desta Subprefeitura, estão
contidos os seguintes tipos de zonas mistas: ZM-1, ZM-2, ZM3a e ZM3b.

Zona de Centralidade Polar - ZCP
É a porção do território da zona mista destinada à localização de atividades típicas

das áreas centrais ou de subcentros regionais, caracterizadas pela coexistência entre os usos
não-residenciais e a habitação, com predominância de usos não-residenciais. No território
da Subprefeitura Santana/Tucuruvi encontram-se ZCPa e ZCPb.        

Zona de Centralidade Linear - ZCL
É o lote com frente para trechos de vias internos à zona mista, destinado à localização

de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais. No território da Subprefeitura
Santana/Tucuruvi encontram-se ZCLas - Corredor da Av. Água Fria, trecho da Rua Sílvio
Delduque até a Avenida Sezefredo Fagundes e trecho entre a Rua Carlos Gomes até a Rua Dr.
Nelson da Veiga, e Corredor da Av. Mazzei - trecho entre a Rua Curupite e a Av. Ibimirim.  

Zona de Centralidade Linear em ZER - ZCLz   
É o lote com frente para trecho de via, interno ou lindeiro às zonas exclusivamente 

residenciais, destinado à localização de atividades de serviços de baixa densidade e não-
incômodos. No território da Subprefeitura Santana/Tucuruvi, está localizada na Av. Nova
Cantareira, trecho da Av. Sezefredo Fagundes até a Rua Manuel Tarnovschi.

Zona de Ocupação Especial - ZOE
É a porção do território do município destinada a abrigar atividades que por suas car-

acterísticas únicas necessitem de tratamento especial, com coeficientes de aproveitamento
mínimo, básico e máximo, bem como demais parâmetros de dimensionamento e ocupação
dos lotes definidos caso a caso. No território da Subprefeitura Santana/Tucuruvi são as áreas
do Campo de Marte, Sambódromo, Parque Anhembi e atual Parque da Juventude (antiga
Penitenciária do Carandiru). 

3 O DESENVOLVIMENTO URBANO

Com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano ambiental do território da
Subprefeitura Santana/Tucuruvi, foram definidos instrumentos urbanísticos, como direito de
preempção, outorga onerosa do direito de construir e transferência do direito de construir.

O Direito de Preempção permite que os imóveis colocados à venda, sejam 
oferecidos à Prefeitura, para que esta tenha a preferência para aquisição durante o período
de cinco anos.

Na Subprefeitura Santana/Tucuruvi, foram sugeridas seis áreas de preempção, para
garantir a preservação de uso e ocupação do solo representativo da memória regional,
habitações de interesse social e equipamento comunitário. 

A questão da outorga onerosa do direito de construir foi associada às diretrizes de
zoneamento, por se tratar de medida compatível com o processo de uso e ocupação do solo.

A transferência do direito de construir ficou diretamente associada às áreas definidas
como ZEPAMs e ZEPECs, indicadas para transferência às zonas de centralidades.

No território da Subprefeitura Santana/Tucuruvi, foram definidas duas Áreas de
Intervenção Urbana: uma ao longo da Avenida Engenheiro Caetano Álvares e Avenida Imirim
e outra ao longo da Avenida Luis Dumont Villares e trecho da Avenida Tucuruvi.

Parte da abrangência da Operação Urbana Consorciada Carandiru/Vila Maria está
localizada no território da Subprefeitura Santana/Tucuruvi.

O Desenvolvimento Urbano

Praça Heróis da FEB

Avenida Luis Dumont Vilares

315 - PRE - Santana/Tucuruvi
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Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
Uso e Ocupação do Solo

A ZEIS-1 localiza-se, assim como acontece na Macrozona de Proteção Ambiental,
em terrenos particulares ou públicos ocupados por favelas ou assentamentos precários de
baixa renda, que necessitam de urbanização. Já a ZEIS-2 localiza-se em terrenos ou
imóveis subutilizados ou desocupados adequados à urbanização e destina-se à promoção
de Habitação de Interesse Social - HIS ou de Mercado Popular - HMP e de equipamentos
sociais e culturais, espaços públicos e espaços de comércio e serviços.

Cabe ainda observar que, em algumas áreas, independentemente do coeficiente de
aproveitamento máximo estabelecido neste PRE, fica mantido o incentivo à produção
habitacional, estabelecido pelo PDE, para a subcategoria de uso residencial R2v, em que o
coeficiente de aproveitamento básico pode ser beneficiado de acréscimo (limitado a 1)
sem o pagamento de contrapartida e mediante a redução da taxa de ocupação, mantida a
taxa de permeabilidade mínima do lote de 15%. Para a aplicação desse incentivo nas Zonas
de Uso ZM-1 e ZMp, não há necessidade de redução da taxa de ocupação, mantida a
exigência da taxa de permeabilidade mínima de 15% e o gabarito de altura máxima das 
edificações de 15 metros.

33AS ZONAS DE USO E 
AS ZONAS ESPECIAIS

Integra as Zonas de Uso da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana a
Zona Exclusivamente Residencial de Densidade Demográfica Baixa - ZER-1 Jardim São
Bento, localizada no distrito Casa Verde. Essa zona destina-se exclusivamente ao uso 
residencial e apresenta coeficientes de aproveitamento mínimo igual a 0,05 e básico e 
máximo iguais a 1, taxa de ocupação máxima de 50%, taxa de permeabilidade mínima de
25%, lote mínimo igual a 250 m², gabarito de altura máxima de 9 metros e número 
máximo de habitações por metro quadrado igual a 0,004222. São permitidas na ZER-1 as
subcategorias de uso residencial R1, que compreende uma unidade habitacional por lote e
o conjunto residencial vila.

Foram estabelecidas, nos lotes lindeiros às vias que delimitam a ZER-1 Jardim São
Bento, a Zona Centralidade Linear II - ZCLz-II e a Zona Exclusivamente Residencial de
Densidade Demográfica Alta - ZER-3.

Os lotes lindeiros às Avenidas Casa Verde e Brás Leme e às Ruas Leão XIII e Sóror
Angélica (nos trechos em que delimitam a ZER-1 Jardim São Bento) foram enquadrados
como ZCLz-II, permitindo a instalação de atividades de serviços de baixa densidade, como
agências bancárias, casas de repouso, consultórios e museus. A taxa de permeabilidade
mínima da ZCLz-II é de 30% e o gabarito de altura máxima das edificações é igual a 12
metros. Os demais parâmetros urbanísticos dessa Zona Centralidade Linear são os mesmos
da ZER-1.

Os lotes lindeiros às Ruas Certosinos, do Aclamado e Núrsia (nos trechos em que
delimitam a ZER-1 Jardim São Bento) foram enquadrados como ZER-3, onde a taxa de 
permeabilidade mínima do lote é de 30%, o número máximo de habitações por metro
quadrado é igual a 0,0125 e o gabarito de altura máxima das edificações é igual a 
15 metros. As demais características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos
lotes dessa zona são as mesmas da ZER-1. Nos lotes lindeiros às vias descritas acima,
enquadrados como ZER-3, são permitidas as subcategorias de uso residencial R1, R2h -
conjunto de duas ou mais unidades habitacionais agrupadas horizontalmente e/ou 
superpostas (casas geminadas, vilas etc.) - e R2v - conjunto com mais de duas unidades
habitacionais agrupadas verticalmente (edifícios de apartamentos ou conjuntos 
residenciais verticais em condomínios).

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana compreende um perímetro da
Zona Especial de Preservação Ambiental (ZEPAM), delimitada na área do Sítio Niasi Chofi,
que tem como diretriz a implantação de um parque público. Essa ZEPAM possui os mes-
mos parâmetros urbanísticos daquelas delimitadas na Macrozona de Proteção Ambiental.

Os perímetros das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS-1 e ZEIS-2,
sobrepõem-se às Zonas Mistas e às Zonas Centralidades, distribuindo-se por todo o 
território da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana. O coeficiente de 
aproveitamento máximo das ZEIS nessa macrozona pode chegar a 2,5.
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Introdução
Os Planos Regionais Estratégicos - PREs das Subprefeituras no
Planejamento do Município de São Paulo

A Constituição Federal de 1988 considera o Plano Diretor instrumento básico da
Política de Desenvolvimento e de Expansão Urbana, destacando que a função social da 
propriedade deve atender às "exigências fundamentais de ordenação da cidade" expressas
nesse documento. Para tanto, definiu o Plano Diretor como uma lei necessária para a 
aplicação de políticas urbanas nos municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes,
subordinando-a, contudo, aos princípios do Estatuto da Cidade, nome dado à Lei Federal
10.257, de 10 de julho de 2001, criada especificamente para disciplinar tais assuntos no
país.

Assim, o Estatuto da Cidade regulamentou diversos instrumentos de política urbana 
vinculados ao Plano Diretor e estabeleceu normas para a participação da população na definição
das políticas públicas, tendo em vista o cumprimento da função social da propriedade urbana.

Ao institucionalizar instrumentos como a outorga onerosa de potencial construtivo e
de alteração de uso, a transferência do direito de construir, o parcelamento e a edificação ou
a utilização compulsórias e três tipos de coeficientes de aproveitamento, o Estatuto da
Cidade rompe com as formas tradicionais de planejamento e de controle do uso do solo.  

O caráter inovador dessa lei impôs inúmeros desafios, como a necessidade de criar
conceitos, abordagens e procedimentos, no sentido de tornar o Plano Diretor mais flexível e
adaptável à realidade do lugar onde se pretende aplicá-lo e de incorporar os anseios da 
população. Têm-se em vista, nesse caso, as diferenças e os contrastes existentes em 
diversas localidades, relacionados ao meio físico, à paisagem urbana, à infra-estrutura, ao
padrão socioeconômico e aos estilos e às experiências de vida locais. 

Em virtude de a cidade de São Paulo possuir mais de 10 milhões de habitantes e estar
inserida em um território conurbado, que representa um universo de mais de 15 milhões de
habitantes, espalhados por 39 municípios diferentes, a implementação dessa lei requereu um
enorme esforço. Nesse sentido, a solução encontrada foi desmembrar em duas fases a 
elaboração do Plano Diretor. A primeira passou a ser chamada de Plano Diretor Estratégico.

Aprovada por meio da Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002, essa primeira fase
traçou uma política de desenvolvimento urbano, com destaque para os aspectos ambientais
e urbanos referentes ao conjunto de São Paulo, compatíveis com sua importância, já que o
município é centro nevrálgico da área metropolitana e da economia nacional e mundial. 
A participação da população nesse processo se deu ao longo de um ano de debates, 
audiências públicas regionais e discussões, realizadas com entidades setoriais 
representativas e com interessados na urbanização da cidade para a definição das diretrizes,
dos objetivos e das propostas do PDE. Assim, foram realizadas reuniões, audiências e a 1ª
Conferência da Cidade, para orientar o projeto de lei, finalmente aprovado pela Câmara de
São Paulo.

Princípios do PDE

• “A recuperação, para a coletividade, da valorização imobi-
liária resultante da ação do Poder Público;

• a racionalização do uso da infra-estrutura instalada, 
inclusive sistema viário e transportes, evitando sua 
sobrecarga ou ociosidade e completando sua rede básica;

• a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda;

• a redução dos deslocamentos entre a habitação e o 
trabalho, o abastecimento, a educação e o lazer;

• a incorporação da iniciativa privada no financiamento dos
custos de urbanização e da ampliação e transformação dos
espaços públicos da Cidade, quando for de interesse públi-
co e subordinada às funções sociais da cidade;

• a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e
da paisagem urbana.”
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dos em terrenos ou imóveis subutilizados ou desocupados adequados à urbanização, 
destinados à promoção de Habitação de Interesse Social-HIS ou de Mercado Popular-HMP,
incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e comércio.

Cabe ainda observar que, em algumas áreas, independentemente do coeficiente de
aproveitamento máximo estabelecido neste PRE, fica mantido o incentivo à produção 
habitacional, estabelecido pelo PDE, para a subcategoria de uso residencial R2v20, onde o 
coeficiente de aproveitamento básico pode ser beneficiado de acréscimo - limitado a 1, sem
o pagamento de contrapartida, mediante a redução da taxa de ocupação, mantida a taxa de 
permeabilidade mínima do lote de 15%. Para a aplicação desse incentivo nas zonas de uso
ZM-1 e ZMp, não há a necessidade de redução da taxa de ocupação, mantida a exigência da
taxa de permeabilidade mínima de 15% e o gabarito de altura máxima das edificações de 15
metros.

Usos não-residenciais ambientalmente compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável - nR4

Classificam-se como usos não-residenciais ambientalmente compatíveis com o
desenvolvimento sustentável - nR4 as atividades de comércio (varejista ou atacadista), de
prestação de serviços, institucionais e industriais compostas pelos seguintes grupos de
atividades:

• atividades de pesquisa e educação ambiental: empreendimentos realizados
por períodos de tempo limitados e em instalações ou territórios específicos,
tais como pesquisa científica, educação ambiental e manejo florestal 
sustentável, entre outras;

• atividades de manejo sustentável: aquelas realizadas no meio rural ou ligadas
às atividades rurais, tais como agroindústria, atividades agroflorestais e
agropecuária, entre outras;

• ecoturismo: atividades cujo desenvolvimento relaciona-se à conservação de
condições ambientais específicas, viabilizando o aproveitamento econômico e
favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida, tais como ecoturismo, clubes
e pousadas, entre outros;

• atividades de uso institucional: aquelas cujo desenvolvimento relaciona-se a
instituições públicas ou privadas, tais como usos religiosos, cooperativas de
produtores e parques temáticos, entre outros;

• serviços de saúde: atividades relacionadas ao tratamento ou recuperação 
física ou mental, tais como clínicas de recuperação e casas de repouso;

• comércio de alimentação associado a diversões: atividades cujo desenvolvi-
mento envolve instalações e ambientes relacionados ao preparo ou à 
conservação de alimentos, bem como aos usos de lazer e turismo;

• hospedagem e moradia: estabelecimentos destinados à prestação de serviços
de moradia temporária ou provisória, ou de cunho social ou religioso.

20 A subcategoria de uso residencial R2v compreende conjuntos com mais de duas unidades habitacionais agrupadas
verticalmente (edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais verticais em condomínios).
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Vista Aérea de Perus
Aterro Sanitário Bandeirantes
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Subprefeitura Perus
Desenvolvimento Urbano 

Vista Aérea de Perus

35AS ZONAS DE USO E 
AS ZONAS ESPECIAIS

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Limites de Macrozona de Proteção Ambiental

Rodoanel

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Referência Urbana

Cemitério

MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

Zona Predominantemente Industrial - ZPI

Zona Mista de Baixa Densidade - ZM-1

Zona Mista de Média Densidade - ZM-2

Zona de Centrarlidade Polar-a  - ZCPa

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona Mista de Proteção Ambiental - ZMp

Zona de Lazer e Turismo - ZLT

Zona Especial de Preservação - ZEP

TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS EM ZONAS DE CENTRALI-
DADE LINEARES

Zona Centralidade Linear (ZCLa, ZCLb e ZCLab)

Zona de Centralidade Linear (ZCLz-I, ZCLz-II, ZER-3 e ZCLp)
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Subprefeitura Perus
Uso e Ocupação do Solo

O que é o Plano Regional Estratégico das Subprefeituras - PRE?
O Plano Regional Estratégico é o instrumento complementar ao PDE que em cada

Subprefeitura estabelece os objetivos e diretrizes de desenvolvimento econômico, social e
urbano ambiental, visando à correção dos desequilíbrios e buscando alcançar o desenvolvi-
mento harmônico da região. Estabelece as normas de uso e ocupação do solo, que deverão
orientar as ações públicas e privadas para que se faça cumprir a função social da 
propriedade. Coerente com o PDE, o PRE define as prioridades e ações estratégicas que 
deverão ser alcançadas no ano-meta 2006, bem como as diretrizes para o horizonte de
2012, áreas que deverão ser objeto de leis específicas de operações urbanas consorciadas
ou de projetos estratégicos.

Como foi o Processo de Elaboração dos PREs das Subprefeituras?
Os PREs foram elaborados por meio de metodologia participativa a partir das neces-

sidades existentes no território da subprefeitura detectadas pela comunidade, respeitando
aspectos físicos, sociais, econômicos e ambientais.

As políticas de desenvolvimento urbano local foram elaboradas segundo as 
diretrizes propostas no Plano Diretor Estratégico do município, observando os elementos que
estruturam a cidade. Quais são esses elementos? 

A Rede Estrutural Hídrica Ambienta, constituída por cursos d'água, fundos de vale,
os rios, colinas, morros, vales, bosques, parques, espaços públicos, praças e áreas de risco,
dentre outros.

A Rede Viária Estrutural, constituída pelas vias que estabelecem as principais 
ligações entre as diversas partes do Município e entre este e os demais municípios e 
Estados, pelas ciclovias, pelas rotas de ciclismo, pelas vias de pedestres. 

A Rede de Transporte Coletivo Público, que interliga as diversas regiões da Cidade,
atende a demanda concentrada e organiza a oferta de transporte, sendo constituída pelos 
sistemas de alta e média capacidade, tais como metrô, trens urbanos, estações de transfe-
rência e corredores de ônibus.

A Rede de Eixos e Pólos de Centralidade, constituída pelo centro histórico principal,
pelos centros e eixos de comércio e serviços consolidados ou em consolidação e pelos
grandes equipamentos urbanos, tais como parques, terminais, centros empresariais, 
aeroportos, conjuntos construídos com potencial de polarização (bairros, conjuntos habita-
cionais ou empresariais, locais de encontro, referências locais e centralidades a serem 
criadas). 

88 INTRODUÇÃO

Estação Perus - linha “A” CPTM
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35O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

• Implantar painéis informativos em todas as Centralidades, contendo:

a) Diretrizes do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Parelheiros, enfocando
a condição de área de proteção aos mananciais;

b) Os usos permitidos e os vedados em Parelheiros, bem como a quem recorrer para
o licenciamento;

c) Diretrizes estabelecidas para a APA Municipal do Capivari-Monos, especialmente
nas Centralidades rurais do Embura e da Colônia e Marsilac.

• Implantar um posto de entrega voluntária de coleta seletiva, implementando 
procedimentos que impeçam o acúmulo de material depositado;

• Implantar postos de informações sobre turismo e atividades culturais na região;
• Implantar medidas de padronização e regularização das fachadas dos imóveis

com publicidade, compondo um projeto paisagístico para requalificar as
Centralidades.

O Plano Regional de Parelheiros estabeleceu as seguintes Zonas de Centralidade:
Centralidade Polar da Praça dos Trabalhadores, Centralidade Polar do Largo de Parelheiros,
Centralidade Polar do Centro de Colônia, Centralidade Polar do Bairro Embura, Centralidade
Polar da Vila Engenheiro Marsilac e uma Centralidade Linear - Corredor Especial Turístico de
Parelheiros, na ligação entre a Praça dos Trabalhadores e o centro de Parelheiros.

Rede  Estrutural  de  Transporte  Coletivo  Público  
Código

MB 01

MB 02

MB 03

MB 04

MB 05

MB 06

MB 07

MB 08

MB 09

MB 10

MB 11

MB 12

Tipo

Estação de transferência

Estação de transferência

Estação de transferência

Estação de transferência

Estação de transferência

Estação de transferência

Estação de transferência

Estação de transferência

Terminal intermodal

Passa-Rápido

Passa-Rápido

Passa-Rápido

Descrição

Estrada do M’Boi Mirim com Avenida Guarapiranga

Avenida Giovanni Gronchi com Estrada de Itapecerica

Estrada do M'Boi Mirim com Rua José Barros Magaldi

Estrada do Campo Limpo com Estrada de Itapecerica

Estrada do M'Boi Mirim com Avenida Comendador Sant'Anna 

Avenida Cândido José Xavier com Rua José Joaquim Gonçalves

Estrada do M'Boi Mirim com Rua Francisco Guimarães Moraes

Avenida Maria Coelho Aguiar com Avenida João Dias

Avenida Guarapiranga 

Avenida Guarapiranga 

Estrada do M'Boi Mirim

Avenida Ellis Maas

Ano

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2012

ZPDS - Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável em Parelheiros

34 O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público
A Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público deverá respeitar os condicionamen-

tos ambientais, de forma a minimizar o potencial de indução de expansão urbana sobre a área
de proteção aos mananciais, devendo os novos terminais de ônibus prever a instalação de
painéis informativos alusivos às características ambientais da Subprefeitura Parelheiros, bem
como priorizar a instalação de postos de entrega voluntária para a coleta seletiva.

Os novos terminais de ônibus constam do Mapa 3 e registram as áreas e as ações
que devem ser realizadas.

Não será permitida a implantação de transporte coletivo de massa por via ferroviária
no ramal ferroviário da CPTM desativado que atravessa o território da Subprefeitura, ao sul
da Avenida Paulo Guilguer Reimberg.

Os trilhos existentes na via férrea serão mantidos com vista à implementação do
Programa Trem Turístico Evangelista de Souza, um projeto estratégico do Plano Regional de
Parelheiros, devendo seu estudo e implantação respeitar as seguintes diretrizes: ligar a
Estação Evangelista de Souza à última estação da linha da CPTM, possibilitando o afluxo de
turistas provenientes das áreas centrais da Cidade, circular apenas nos fins de semana e 
feriados, com a finalidade exclusiva de transporte de turistas para visitas monitoradas ao
Pólo Ecoturístico de Evangelista de Souza, a ser implantado na Área de Proteção Ambiental
Capivari-Monos. 

Para a Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público, ficam definidas como diretrizes:

• Ampliar a política de tarifa única com integração de passagens;

• Completar as linhas de transporte coletivo, unindo pontos de interesse indica-
dos pela população local e servidos atualmente por ônibus desarticulados da
rede pública de transporte coletivo;

• Criar estações de transferência que propiciem acesso aos terminais rodoviários
existentes no Município de São Paulo.

O quadro ao lado, relaciona as estruturas de transporte propostas com as respecti-
vas localizações e anos.  

Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades
Os projetos a ser desenvolvidos para a implantação das Centralidades da

Subprefeitura  Parelheiros deverão atender às diretrizes abaixo relacionadas, levando em
conta as fragilidades da região, especialmente no que diz respeito à intersecção do sistema
viário com os cursos d'água existentes, à não instalação de usos indutores de ocupação, a
exemplo dos grandes empreendimentos comerciais, à condição de saneamento básico e à
adequada coleta de lixo.

APA Capivari Monos

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Limite de Área de Proteção Ambiental - APA

Limite de Área de Proteção de Mananciais

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Zona Especial de Proteção-ZEP

Cemitério

MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial - ZER

ZONAS ESPECIAIS

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (1,2,3 e 4)

Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG

Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC

Zona Exclusivamente Residencial e Proteção Ambiental - ZERp

Astroblema “Cratera da Cratera”

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona Centralidade Polar de Proteção Ambiental - ZCPp

Zona Mista de Proteção Ambiental - ZMp

Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável - ZPDS

TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS EM ZONAS DE
CENTRALIDADE LINEARES

Zona de Centralidade Linear (ZCLz-I, ZCLz-II, ZER-3 e ZCLp)
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E OCUPAÇÃO DO SOLO48 DISCIPLINA DE USO

E OCUPAÇÃO DO SOLO

Subprefeitura Parelheiros
Uso e Ocupação do Solo
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Rede Estrutural Hídrica Ambiental 
O Plano Regional Estratégico estabelece para a Rede Hídrica Ambiental da

Subprefeitura Parelheiros diretrizes gerais de forma a contemplar situações diferenciadas
existentes na região, compreendendo a recuperação de áreas degradadas, o saneamento de
cursos d'água, a preservação de áreas e a ampliação de áreas permeáveis.

Para a recuperação de áreas degradadas, são estabelecidas as seguintes diretrizes:

• Implantação de Programas de Intervenções Ambientais, de curto prazo, para a
revegetação das áreas de preservação permanente ao longo dos parques 
lineares propostos, mediante ação direta nas áreas públicas e de parceria nas
áreas privadas;

• Vinculação dos Termos de Ajustamento de Conduta - TAC à recuperação de
áreas de preservação permanente ao longo dos parques lineares propostos;

• Viabilização da Transferência de Potencial Construtivo nos imóveis, lotes ou 
glebas localizados nas Áreas de Intervenção Urbana dos Parques Lineares 
situados fora da Macrozona de Proteção Ambiental; 

• Vinculação da compensação ambiental de empreendimentos à implantação e
manutenção dos parques lineares propostos;

• Implantação de viveiro de espécies nativas adequadas à recuperação de matas
ciliares.

É diretriz deste Plano Regional Estratégico o saneamento da bacia hidrográfica da
Guarapiranga, compreendendo o Ribeirão Caulim e seus tributários; da bacia hidrográfica da
Billings, compreendendo o Ribeirão Colônia e seus tributários, todos os contribuintes do
braço Taquacetuba, especialmente o Ribeirão Vermelho da Billings e o Ribeirão que 
atravessa o loteamento Cidade Nova América; e da bacia hidrográfica do Capivari-Monos,
compreendendo as Cabeceiras do Ribeirão dos Monos e o Ribeirão Claro.

Deverão ser preservadas como áreas verdes, públicas e privadas, as áreas contidas
na faixa de 30 metros ao longo de cursos d'água, independentemente de sua titularidade;

A Política de Desenvolvimento e o Plano    

ZEPAM - Capivari

320 - PRE - Pinheiros
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Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a ZEIS:

• remoção das habitações localizadas em áreas de risco geotécnico e de 
preservação permanente, com solução habitacional para as famílias removidas;

• recuperação urbanística e ambiental dessas áreas, respeitando, sempre que 
possível, a recomposição vegetal com espécies nativas da região;

• os córregos localizados em bairros ou favelas densamente ocupados em que a
remoção da faixa de 30 metros se torne inviável terão de ser objetos de 
intervenção que assegure a drenagem e o escoamento da água;

• nos cursos d'água localizados em ZEIS densamente ocupada em que a remoção
da população assentada na faixa de 30 metros prevista na lei seja inviável, a faixa
poderá ser reduzida, assegurando a drenagem e o escoamento da água e 
garantindo a largura da faixa de 5 metros em cada margem do curso d'água.

ZEPAG - Zona Especial de Produção Agrícola e Extração Mineral

38 DISCIPLINA DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO

As ZEPAGs ou partes delas, definidas por este plano, que venham a ser inseridas em
territórios de APA eventualmente criada poderão sofrer ajustes em seus perímetros e nos
usos permitidos, com vistas à adequação ao Zoneamento Ecológico Econômico, em 
conformidade com a legislação específica sobre unidades de conservação.

Constituem ações com vistas à recuperação das ZEPAGs:

• fazer o cadastramento fundiário dos imóveis localizados em ZEPAGs;
• fiscalizar intensivamente, a fim de evitar usos incompatíveis, desmatamento,

assoreamento de cursos d'água, deposição de resíduos sólidos e efluentes 
líquidos, despejo de agrotóxicos e demais usos e atividades causadores de
degradação ambiental;

• estabelecer programas de capacitação de produtores locais para atividades
rurais compatíveis com a proteção de mananciais, tais como agricultura 
orgânica, manejo sustentável de espécies nativas, apicultura, piscicultura e
agroindústria familiar;

• fomentar e estimular a organização dos produtores locais;
• realizar levantamento cadastral dos agricultores, bem como da produção local,

com vistas a subsidiar políticas públicas de desenvolvimento agrícola e rural;
• exigir o cumprimento da recuperação de áreas mineradas, podendo ser 

permitido, nesses casos, a deposição de resíduos sólidos inertes como parte do
processo de recuperação;

• estimular a agricultura orgânica;
• viabilizar a transferência do potencial construtivo virtual, de forma gradativa, aos

produtores interessados, desde que comprovada, por documentos hábeis, a pro-
dutividade dos imóveis e obedecidos critérios, prazos e condições definidas em
legislação específica.

Nas ZEPAGs, serão permitidas como atividades correlatas usos não-residenciais
compatíveis com o desenvolvimento urbano sustentável e indústrias extrativistas 
mencionadas na Parte III da Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002.

Nessas zonas, no caso dos imóveis que deixarem de exercer a atividade de produção
agrícola ou mineral, os novos usos devem corresponder aos permitidos em ZPDS. 

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS
No território da Subprefeitura Capela do Socorro, a Zona Especial de Interesse Social

- ZEIS tem como finalidade dotar os assentamentos habitacionais precários de infra-estrutu-
ra básica de saneamento ambiental e equipamentos sociais.

23O PLANO URBANÍSTICO AMBIENTAL

LEGENDA

Limite do Município de São Paulo

Limites das Subprefeituras

Limites de Macrozona de Proteção Ambiental

Limite de Área de Proteção de Mananciais

Sistema Viário

Ferrovia

Hidrografia

Parques e Áreas Municipais

Referência Urbana

Parque Linear - 2006 

Parque Linear - 2012 

Caminho Verde Proposto - 2006 

Caminho Verde Proposto - 2012

Área de Estudo Parque 2006
Rodoanel em Estudo
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Os Planos Regionais Estratégicos - PREs das Subprefeituras no
Planejamento do Município de São Paulo

A Constituição Federal de 1988 considera o Plano Diretor instrumento básico da
Política de Desenvolvimento e de Expansão Urbana, destacando que a função social da 
propriedade deve atender às "exigências fundamentais de ordenação da cidade" expressas
nesse documento. Para tanto, definiu o Plano Diretor como uma lei necessária para a 
aplicação de políticas urbanas nos municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes,
subordinando-a, contudo, aos princípios do Estatuto da Cidade, nome dado à Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, criada especificamente para disciplinar tais assuntos no
país.

Assim, o Estatuto da Cidade regulamentou diversos instrumentos de política urbana
vinculados ao Plano Diretor e estabeleceu normas para a participação da população na
definição das políticas públicas, tendo em vista o cumprimento da função social da 
propriedade urbana.

Ao institucionalizar instrumentos como a outorga onerosa de potencial construtivo e
de alteração de uso, a transferência do direito de construir, o parcelamento, e a edificação
ou a utilização compulsórios e três tipos de coeficientes de aproveitamento, o Estatuto da
Cidade rompe com as formas tradicionais de planejamento e de controle do uso do solo.

O caráter inovador dessa lei impôs inúmeros desafios, como a necessidade de criar
conceitos, abordagens e procedimentos, no sentido de tornar o Plano Diretor mais flexível e
adaptável à realidade do lugar onde se pretende aplicá-lo e de incorporar os anseios da 
população. Têm-se em vista, nesse caso, as diferenças e os contrastes existentes em 
diversas localidades, relacionados ao meio físico, à paisagem urbana, à infra-estrutura, ao
padrão socioeconômico e aos estilos e às experiências de vida locais. 

Em virtude de a cidade de São Paulo possuir mais de 10 milhões de habitantes e
estar inserida em um território conurbado, que representa um universo de mais de 15 mi-
lhões de habitantes, espalhados por 39 municípios diferentes, a implementação dessa lei
requereu um enorme esforço. Nesse sentido, a solução encontrada foi desmembrar em duas
fases a elaboração do Plano Diretor. A primeira passou a ser chamada de Plano Diretor
Estratégico.

Aprovada por meio da Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002, essa primeira fase
traçou uma política de desenvolvimento urbano, com destaque para os aspectos ambientais
e urbanos referentes ao conjunto de São Paulo, compatíveis com sua importância, já que o
município é centro nevrálgico da área metropolitana e da economia nacional e mundial. A
participação da população nesse processo se deu ao longo de um ano de debates, 
audiências públicas regionais e discussões, realizadas com entidades setoriais representati-
vas e com interessados na urbanização da cidade para a definição das diretrizes, dos 
objetivos e das propostas do PDE. Assim, foram realizadas reuniões, audiências e a 1ª
Conferência da Cidade, para orientar o projeto de lei, finalmente aprovado pela Câmara de
São Paulo.

Introdução

Princípios do PDE

• "A recuperação, para a coletividade, da valorização imobi-
liária resultante da ação do Poder Público;

• a racionalização do uso da infra-estrutura instalada, inclusive
sistema viário e transportes, evitando sua sobrecarga ou
ociosidade e completando sua rede básica;

• a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda;

• a redução dos deslocamentos entre a habitação e o trabalho,
o abastecimento, a educação e o lazer;

• a  incorporação da iniciativa privada no financiamento dos
custos de urbanização e da ampliação e transformação dos
espaços públicos da cidade, quando for de interesse público
e subordinada às funções sociais da cidade;

• a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da
paisagem urbana."

Autódromo de Interlagos, 1981

321 - PRE - Capela do Socorro
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ZEPEC Cinemateca

ZEPEC Instituto Biológico

36 DISCIPLINA DO USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Subprefeitura Vila Mariana
Uso e Ocupação do Solo
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Chácara Klabin 

Moema 
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Subprefeitura Vila Mariana
Desenvolvimento Urbano
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maior ou menor da presença do governo municipal em cada uma delas.

O Processo de Elaboração dos Planos Regionais Estratégicos - PREs
A elaboração do Plano Regional Estratégico em Vila Mariana aconteceu de maneira participativa, através de oficinas

de trabalho até as plenárias propositivas. Isso envolveu a construção do Quadro Situacional da região e depois o Quadro
Propositivo, o que foi norteado por procedimentos e conteúdos de trabalho definidos anteriormente pela SEMPLA com a
colaboração de consultores da GVCONS.  

O processo de elaboração do Plano Regional Estratégico no âmbito local foi desenvolvido pela Subprefeitura com o
apoio técnico de empresas e fundações contratadas, com a participação de representantes da sociedade civil e de represen-
tantes das secretarias municipais. Foram identificadas as principais demandas para a região em termos de parques, escolas,
postos de saúde, água, esgoto, resíduos sólidos, creches, centros de esportes, lazer, cultura, mercados, transportes, viário e
zoneamento, entre outros.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano teve como função a coordenação desse processo com o apoio téc-
nico da Fundação Getúlio Vargas - FGV na aplicação da metodologia de planejamento participativo junto à equipe da
Subprefeitura. Coube à FGV a formalização, por meio de registro eletrônico, de todas as etapas do processo, de modo a
implantar um banco de dados e investir na publicação das atividades, orientações, recomendações, diretrizes, cronogramas,
convocações, informes e resultados por parte da Subprefeitura, da SEMPLA, da Secretaria de Subprefeituras. Para essa etapa
de informatização, a FGV disponibilizou instrumentos e padrões para registro de atividades, roteiros, formulários e ferramen-
tas informatizadas para comunicação interna das equipes envolvidas e da população em geral. Coube, ainda, o acompa-
nhamento, o monitoramento e o ajuste da metodologia participativa. 

Quatro momentos marcaram o desenvolvimento dos trabalhos. No primeiro, técnicos da Subprefeitura foram capaci-
tados como agentes multiplicadores de moderação e condução de reuniões, oficinas, plenárias, negociações e mediação de
conflitos. 

No segundo, foram realizadas oficinas para elaboração de um quadro situacional visando à identificação dos 
principais problemas, tendências, demandas e conflitos de cada região. Por meio da aplicação da técnica de "mapa falado",
que consistiu no fornecimento de cópias de mapas temáticos do PDE e de mapas de guias de rua em escala ampliada, e de
dados gerais, agrupados por distritos, relacionados a demografia, economia, saúde, infra-estrutura urbana, educação,
abastecimento e assistência social, os participantes puderam referenciar territorialmente os principais problemas sociais,
econômicos e ambientais de suas regiões, bem como aprofundar aspectos urbanístico ambientais, destacando os principais
conflitos existentes em relação à Rede Estrutural Hídrica Ambiental, à Rede Viária Estrutural, à Rede Estrutural de Transporte
Coletivo Público, à Rede de Eixos e Pólos de Centralidades e ao Uso e Ocupação do Solo. Também identificaram problemas
e conflitos relativos à legislação de parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a favelas e ocupações irregulares, a macroáreas,
a zonas especiais, a zonas de uso e a áreas de intervenção urbana. 

Em paralelo, foram realizadas pela SEMPLA reuniões temáticas sobre meio ambiente, transporte, uso do solo,
habitação e infra-estrutura, com a participação das secretarias municipais, de técnicos da Subprefeitura e da equipe técnica
da empresa contratada, visando fornecer subsídios ao desenvolvimento dos trabalhos.

Estação de Bonde
Vila Mariana 
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