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Estratégia Territorial do PDE


Art. 9º A estratégia territorial do Plano Diretor, na perspectiva de observar de
maneira equilibrada as dimensões definidas no artigo anterior e, ainda, os

princípios, diretrizes e objetivos da Política Urbana, estrutura-se a partir dos
seguintes elementos:


I - macrozonas e macroáreas, áreas homogêneas que orientam, ao nível do
território, os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação
dos instrumentos urbanísticos e ambientais;



II - rede de estruturação e transformação urbana, onde se concentram as
transformações estratégicas propostas pelo Plano Diretor, composta pelos

seguintes elementos estruturadores do território:


a) Macroárea de Estruturação Metropolitana, que tem um papel estratégico
na reestruturação urbana no Município por apresentar grande potencial de
transformação urbana, que precisa ser planejado e equilibrado;

Estratégia Territorial do PDE


b) rede estrutural de transporte coletivo, definidora dos eixos de estruturação
da transformação urbana, ao longo da qual se propõe concentrar o
processo de adensamento demográfico e urbano e qualificar o espaço
público;



c) rede hídrica e ambiental constituída pelo conjunto de cursos d´água,

cabeceiras de drenagem e planícies aluviais, de parques urbanos, lineares e
naturais, áreas verdes significativas e áreas protegidas e espaços livres, que
constitui o arcabouço ambiental do Município e desempenha funções
estratégicas para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade urbanos;


d) rede de estruturação local, que articula as políticas públicas setoriais no
território indispensáveis para garantir os direitos de cidadania e reduzir a
desigualdade socioterritorial e gerar novas centralidades em regiões menos
estruturadas, além de qualificar as existentes.

Macrozonas e Macroáreas
 Parágrafo único. Fica o território do Município de São
Paulo dividido nas seguintes macrozonas, cada uma
delas subdividas em quatro macroáreas, conforme
Mapas I e II:
 I - Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana;

 II - Macrozona de Proteção e Recuperação
Ambiental.

Macrozonas

Macroáreas

Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana


Art. 22. A rede estrutural de transportes coletivos é o sistema de infraestrutura
que propicia a implantação dos eixos de estruturação da transformação

urbana.


§ 1º As áreas que integram os eixos de estruturação da transformação urbana estão

definidas por faixas de influências do sistema estrutural de transporte coletivo de
média e alta capacidade que atravessam as macroáreas que integram a zona
urbana do Município, conforme Mapas 3 e 3A anexos, considerando as linhas, ativas
ou em planejamento, do trem, metrô, monotrilho, VLT (Veículo Leve sobre Trilhos),
VLP (Veículo Leve sobre Pneus) e corredores de ônibus municipais e

intermunicipais de média capacidade com operação em faixa exclusiva à esquerda
do tráfego geral.


§ 2º Os eixos de estruturação da transformação urbana são porções do território
onde é necessário um processo de transformação do uso do solo, com o
adensamento populacional e construtivo articulado a uma qualificação urbanística

dos espaços públicos, mudança dos padrões construtivos e ampliação da oferta de
serviços e equipamentos públicos.

Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana


§ 1º Ficam excluídas das áreas de influência dos eixos:

•

I - as Zonas Exclusivamente Residenciais - ZER;

•

II - as Zonas de Ocupação Especial - ZOE;

•

III - as Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM;

•

IV - as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

•

V - os perímetros das operações urbanas conforme estabelecido na legislação em
vigor;

•

VI - as Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPEC;

•

VII - as áreas que integram o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços

Livres;
•

VIII - as áreas contidas na Macroárea de Estruturação Metropolitana, nos

subsetores.

Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana


Art. 76. As áreas de influência dos eixos delimitados nos Mapas 3 e 3A contêm quadras inteiras e são
determinadas segundo as capacidades e características dos modais:



I - nas linhas de trem, metrô, monotrilho, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e Veículos Leves sobre Pneus
(VLP) elevadas, contêm:



a) quadras internas às circunferências com raio de 400m (quatrocentos metros) centradas nas estações; e



b) quadras alcançadas pelas circunferências citadas na alínea anterior e internas às circunferências,

centradas nos mesmos pontos, com raio de 600m (seiscentos metros);


II - nas linhas de Veículos Leves sobre Pneus (VLP) não elevadas e nas linhas de corredores de ônibus

municipais e intermunicipais com operação em faixa exclusiva à esquerda do tráfego geral, contêm as
quadras internas às linhas paralelas ao eixo das vias distanciadas 150m (cento e cinquenta metros) do eixo
e as quadras alcançadas por estas linhas e inteiramente contidas entre linhas paralelas ao eixo das
vias distanciadas 300m (trezentos metros) do eixo;


III - nas linhas 1 Azul, 3 Vermelha do Metrô e 15 Prata do Monotrilho, aplicam-se simultaneamente os critérios
estabelecidos nos incisos I e II do “caput”.

Eixos Existentes
e Previstos

Modelo Urbanístico:

Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana


O modelo urbanístico do plano será criado com a aplicação extensiva do

coeficiente de aproveitamento 4 (equivalente a quatro vezes a área de cada
terreno/lote).


Ocorrerá em uma área de cerca de 5,4% do território da cidade, e 12 % da
macroárea de transformação urbana futura”.



São áreas maiores do que as atuais Operações Urbanas já aprovadas por lei, e
serão permitidas construções sem avaliação dos impactos ambientais provocados e
sem avaliação da capacidade suporte do sistema de transportes.



Nestas áreas não há definição explícita de Estoques Construtivos Máximos que
estabelecem os limites máximos para construções e são um importante elemento de

controle ambiental e urbanístico (áreas).


O objetivo deste modelo é a aproximação da moradia com o transporte público e a

redução do uso dos veículos para transporte individual.

Estoques de Potencial Construtivo
Adicional


Artigo 212. § 1º Lei Nº 13.430, de 13 de Setembro de 2002:
Os estoques de potencial construtivo adicional a serem concedidos através da
outorga onerosa, deverão ser estabelecidos na Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo, calculados e periodicamente reavaliados, em função da
capacidade do sistema de circulação, da infraestrutura disponível, das limitações
ambientais e das políticas de desenvolvimento urbano, podendo ser diferenciados
por uso residencial e não-residencial.



Artigo 200 da atual Lei de Uso e Ocupação do solo (13885/2004). Para
subsidiar a revisão prevista no "caput", assim como a Revisão do Plano
Diretor Estratégico previsto para 2006, o Executivo deverá realizar estudos
sobre a capacidade de suporte das redes de infraestrutura urbana, podendo
para este fim realizar convênio com instituições de ensino e pesquisa com
comprovada experiência na matéria.



Tal exigência não foi atendida na proposição dos eixos de transformação
urbana.



No PDE/14 não se aplicou o conceito de Estoque Construtivo Adicional como
elemento de controle de impactos ambientais nos eixos de transformação urbana
(artigo Art. 366). Prevista a aplicação do conceito no caso de Operações
Urbanas.

Plano Diretor tem Impacto Ambiental?
 Os eixos de transformação com CA 4,0 e que têm por objetivo a verticalização

e o adensamento construtivo e habitacional tem aplicação automática.
 A área anterior (projeto do executivo) a ser verticalizada no conjunto

representa 5,4% da área do Município e 12 % da Macrozona de
Urbanização.
 Em termos de construções adicionais (baseando-se no PL substitutivo) serão
aproximadamente 82,7 milhões de m² de terrenos verticalizáveis e
representam cerca de 200 milhões de m² de estoque de construções
adicionais computáveis a serem adquiridas pelo mercado por compra
mediante outorga onerosa. Isso se considerarmos e excluirmos as

construções já existentes na área.
 O mercado imobiliário realizou cerca de 4 milhões de m2 em média entre 2008

e 2012 e consumiu cerca de 1,3 milhões de m2/ano nesse período (dados da
SMDU). O Estoque, uma vez que não há limites, daria para atender o
mercado por cerca de 50 anos.....

Cálculos dos Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana - 2014
PDE APROVADO 2014

Área (m²)

Eixo Existente

49.339.533

Eixo Previsto

33.445.796

Área do Município

82.785.330

1.527.522.699

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana

702.853.331

Macroárea de Estruturação Metropolitana

228.341.988

Relação Eixos/Área do Município

5%

Relação Eixos/Macrozona Estr. Urbana

11,8%

Macroárea Estr. Metropolitana/Macrozona Estr. Urbana

35,5%

COMPARAÇÃO
Uso e Ocupação do Solo - PDE 2002

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana
2014

Zoneamento
Lei 13.885/2004

Mudança de Zoneamento
 O plano aprovado tem por base a crítica ao Zoneamento atual e suas

consequências urbanísticas, uma vez que este “apresenta mais áreas
com CAs altos do que o Projeto Substitutivo e mal distribuídas”.
 Não há justificativa sobre o estoque limite de construções permitidos na
cidade para a Macroárea de Estruturação Urbana, e também uma
maior avaliação ambiental dos impactos do projeto.
 O novo PDE alterou o zoneamento de fato, e dessa forma, retirou do
cidadão o direito de saber o que vai ocorrer no seu bairro. Trata-se de
uma grande mudança de zoneamento, realizada por meio de
Coeficientes de Aproveitamento (CA) por lotes e mistura de usos,

inserida no âmbito da lei.
 Assim, o Projeto de Lei revogou na prática a Lei 13.430/2002 (Plano

Diretor Estratégico) e a maior parte da lei 13.885/2004 (zoneamento e
planos regionais estratégicos).

Estoques na Lei 13.885-2004


Estoque: 10 Milhões de m²



Em cerca de 26 distritos já não existem estoques adicionais de áreas
construídas a serem adquiridos, ou seja, não há áreas construídas
adicionais para serem compradas por outorga onerosa nos termos da
Lei 13.885/2004



Estoques nos Eixos de Transformação: ilimitados no

miolo dos bairros (CA máximo 2,0 e 28 metros de
Gabarito) e nos eixos de transformação urbana.

Eixos: Pinheiros e Butantã

Eixos de Transformação na Vila Madalena

PDE 2014

Mapa 03 - Eixos de Estruturação da Transformação Urbana
(Recorte da Região do Metrô V. Madalena)

Recorte do Mapa 03 – Região do Metrô V. Madalena

Imagem aérea com área de influência do eixo

Área de Influência

Perímetro da Vila - Delimitações

1 Vila x Pinheiros
2 Vila x ZER 1/01

3 Vila x Vila Beatriz
4 Vila x Jardim das Bandeiras
5 Vila x Heitor Penteado

Área do perímetro Aprox.
1.842.626 m²

Fonte: Grupo de discussão do plano de bairro – vilamundo.org

Perímetro da Vila x Lei de Uso do Solo 2004

Impactos ambientais
 Nas áreas dos eixos estão incluídos, cerca de 65 raios de
estações de metrô.
 Entornos entre 400 e 600 metros de raio, liberados para a
verticalização.
 Sem previsão de projeto urbano e avaliação de impacto
ambiental.
 Os eixos são corredores de zoneamento idênticos em
bairros com diversidade de tipologias.

 Desconstroem o zoneamento dos Planos Regionais.
 A exemplo da Vila Madalena, o plano aprovado levará
a verticalização com prédios de até 40 andares, sem
projeto urbanístico e sem avaliação dimensional!

As Transformações do Plano Aprovado


Os eixos de transformação urbana são a principal mudança de zoneamento
contida no plano aprovado, foram disponibilizados que há 49 milhões de m²
para aplicação do CA 4,0 nos eixos atuais e mais 33 milhões dos eixos de

transformação para a próxima etapa do Plano Diretor.


O total de fato em área de eixos de transformação é de 82,7 milhões de m²
com CA 4,0 nos Eixos, e mais 15 milhões de m² em ZEIS com CA 4,
totalizando quase 100 milhões de m² de áreas verticalizáveis.



Cerca de 5,4 % da cidade a ser verticalizada e adensada ao longo dos

eixos de transporte de massa (metrô, VLT, trens e corredores de ônibus).


Trata-se de uma grande Operação Urbana com aplicação automática que

deverá ocorrer na cidade.

Haverá reserva de áreas
verdes e espaços públicos?

Todas as vias que dão base física para essa
transformação são em dimensões adequadas e
em locais ambientalmente adequados?

Quais seus efeitos urbanísticos
e ambientais?

Há transporte público suficiente para
absorver essa mudança em todos os
casos propostos?

Haverá cotas de solidariedade e moradias populares
distribuídas ao longo dos eixos para usufruir dessa
transformação com quebra da segregação territorial
existente na cidade?

A Macroárea de Estruturaçāo
Metropolitana
 Uma macroárea de 32,5 % da área da macrozona de
estruturação urbana cidade é colocada à disposição do
mercado por meio de Operações Urbanas, o chamado Arco
do Futuro, que de acordo com o plano poderá receber
coeficientes acima de 4 vezes a área dos terrenos e sem regras
normativas claras.

 Os coeficientes de aproveitamento máximo, o gabarito de
altura da edificação e o número máximo de pavimentos
poderão ser ultrapassados nas áreas de abrangência das
operações urbanas consorciadas e com a utilização das leis:
8.006/1974 - hotéis; 13.703/2003 - teatros; 14.242/2006 hospitais e Lei 15.526/2012 - hospitais e escolas. Quadro 2ª.

 Trata-se de um Plano dentro do Plano que demanda uma
Avaliação Ambiental Estratégica, previamente à sua
aprovação e normas claras de regulação urbanística, antes de
submeter essa área ao mercado imobiliário.

Impactos Ambientais e Urbanísticos na Vila Madalena


Com o novo Plano Diretor haverá um risco excessivo de adensamento e verticalização
no entorno da Estação do Metrô da Vila Madalena em uma área de 600 Km².



Passará a ocorrer a demolição dos sobrados para o remembramento de lotes em busca

da criação de glebas maiores do que 1,000 m², em um perímetro de cerca de 600 km²


Potencial construtivo nos "eixos da transformação" do PDE : CA =

4,0 + 50% para

HIS + 25% para HMP + 10% Cota de Solidariedade + incentivos
comerciais do uso do térreo e outros .


O modelo permite a construção de edifícios de até 40 metros de altura, ou seja, quatro
vezes o tamanho de cada lote, e com limites para o tamanho das

unidades/apartamentos de até 80 m², para garantir um maior adensamento
populacional.


Os terrenos deverão se valorizar e os sobrados valerão muito mais pelos seus terrenos
do que pelas respectivas áreas construídas, com vantagens e valorização para os
proprietários atuais que certamente passarão gradualmente a vendê-los para as
grandes construtoras.

Simulação sobre o futuro no entorno da Estação Vila Madalena
com aplicação do CA 4,0

Simulação sobre o futuro no entorno da Estação Vila Madalena
com aplicação do CA 4,0

Conclusões I


na ausência de um projeto urbano ficará para a iniciativa privada a responsabilidade
de fazer o planejamento dessa área da Vila Madalena, principalmente onde ocorrerá a
maior transformação, no entorno da estação do Metrô.



O tráfego nas ruas do bairro que já é terrível nos horários de pico deverá piorar,
devido ao excesso de veículos que saem ou chegam à estação e que circulam nas
principais ruas do bairro.



Só com mais ônibus de qualidade circulando nas faixas exclusivas e com a
inclusão de uma rede de micro ônibus no interior do bairro, alimentadores com
destino às estações de metro e pontos de ônibus, o tráfego poderá diminuir e mais
gente passará a utilizar o transporte coletivo deixando de usar seus carros para fazer

suas necessidades cotidianas.


Um aspecto positivo do Plano é a limitação da altura dos prédios para até 28
metros de altura e de limite de oito pavimentos no miolo do bairro (fora desse
eixo), o que trará algum benefício, mas de per si, não garante o planejamento com
qualidade urbana e ambiental;

Conclusões II


A verticalização não deverá trazer vantagens para os mais necessitados, porque não
deverá ocorrer uma desvalorização do valor dos terrenos com essa maior
possibilidade de construir de até quatro vezes a área dos lotes.



Os preços dos imóveis por m² (apartamentos) poderão manter-se no atual padrão e
talvez ficarem ainda mais caros no miolo do bairro onde haverá maior qualidade
urbanística.



Como não há ZEIS – Zonas de Interesse Social – significativas nessa região a não
ser uma pequena área de ZEIS na rua Djalma Coelho (vide mapa), a única forma de
proteger as populações de baixa renda é exigir que a cota de solidariedade de 20%
exigida da iniciativa privada quando das novas construções, com o objetivo de criar

novas habitações de interesse social no mesmo perímetro do eixo de transformação.


A manutenção da vida boemia da Vila no quadrilátero dos bares e
restaurantes. Os bares e restaurantes com a demolição das casas terão que
migrar gradualmente para se alojar no térreo dos edifícios de escritórios ou
residenciais, mas certamente perdendo o charme que tem hoje.

Conclusões III
 Para uma transformação de tal magnitude ocorrer sem
causar um enorme impacto ambiental seria necessário
que o poder público fizesse o planejamento, investindo
na área, criando áreas verdes, alargando ruas e
calçadas e garantindo novos equipamentos públicos
como praças, postos de saúde, escolas e creches.

Alguns paliativos que estão no plano são insuficientes:
 o alargamento das calçadas, a fachada ativa de
comércio e serviço nos térreos dos edifícios, bem como
o controle das garagens para estimular o uso do
transporte coletivo.
 Perímetro da Vila: “apenas os quarteirões dentro do
perímetro traçado da Rua Rodésia à Inácio Pereira da
Rocha, e da Jericó à Mourato Coelho”.

O que resta aos munícipes fazer?

 Lutar por seu Plano de Bairro e incluir na nova lei de
zoneamento a redução dos perímetros e dos limites
excessivos

decorrentes do adensamento e verticalização

predatórios nos eixos de transformação, de forma a
minimizar seus impactos ambientais e urbanísticos;

 Tentar reverter o que o Plano Diretor, sob a orientação atual
infelizmente deixou para a iniciativa privada conduzir: Plano
de Bairro

