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Zoneamento 

Lei 13.885/2004 



Proposta de Revisão do 

Zoneamento 2014 

 A proposta da SMDU desconstrói a elaboração do zoneamento por 

Subprefeituras realizada de forma integrada com os Planos Regionais em 

2004.  

 Pequenas nuances nas tipologias de zonas, como no caso da ZM1 não 

mudam a tipologia e os objetivos de criação de zonas mistas de baixa 

densidade com CA 1,0.  

 As pequenas diferenças que existem foram estabelecidas com o 

objetivo de atender as exigências e especificidades locais do território, 

como gabarito, permeabilidade ou taxa de ocupação. Embora eu não 

seja contra os aperfeiçoamentos para as tipologias de zonas, mantendo-

se o conceito de mistura de usos regulada, vide Jane Jacobs e Jorge 

Wilheim, 

 O principal problema no meu entendimento é a orientação da SMDU de 

desconectar o zoneamento do território das Subprefeituras, tirando o 

controle da população local, em nome de generalizar o zoneamento 

para toda a cidade para simplificar sua aplicação! Para quem ???  



Porque desconectar os Planos 

Regionais x Zoneamento? 

 O principal conceito novo nesse zoneamento, é facilitar a criação dos 

eixos de transformação, aprovados sem nenhum estudo de impacto 

ambiental e de capacidade suporte do transporte de massa no Plano 

Diretor Estratégico 

 Mantem-se alguns aspectos positivos ainda pouco aplicados da atual leis 

de uso e ocupação do solo (lei 13.885/2004) à exemplo dos parâmetros 

de incomodidade e criam-se as compensações ambientais, que são 

muito interessantes para o ambiente urbano. 

 O Plano Regional nunca será espontâneo ou automaticamente 

resultante da implantação dos eixos de adensamento propostos. Ele só 

pode decorrer de um planejamento local cuidadosamente construído, 

com base técnica e política,  que envolva todos os órgãos públicos e 

agentes urbanos e mobilize todos os cidadãos e comunidades atingidas. 

 . 



Porque Separar Planos 

Regionais do Zoneamento? 

 Da mesma forma que se inseriu os Eixos de Transformação no PDE, a inserção do 

Zoneamento nos Planos Regionais garante maior integração ao território e orientação 

estrutural.  

 Permite adequação à morfologia ambiental e urbanística, e a diversidade dos bairros e 

regiões.  

 Entretanto, se o objetivo da discussão do novo zoneamento fosse para a aperfeiçoar a 

discussão local dos efeitos ambientais e urbanísticos do PDE seria para reduzir os limites 

dos perímetros e os impactos dos eixos de transformação urbana criados de forma 

genérica para toda a cidade, sem respeitar as diferenças e sem a análise dos impactos 

locais.  

 Dai a importância de buscar manter-se a conexão territorial do zoneamento com os 

Planos de Bairros e Planos Regionais de Subprefeituras 

 A elaboração de Planos objetivos e democráticos  de regiões e bairros, é a base 

indispensável para um zoneamento que,  evitando o domínio dos interesses imobiliários 

apenas voltados para a lucratividade dos empreendimentos e consagre decisões sobre  

o porte,  volume e distribuição territorial  do potencial construtivo a ser admitido tendo 

em vista a produção programada de infraestruturas e equipamentos (Luiz Carlos Costa) 















Proposta de Zoneamento – Subprefeitura da Vila Mariana 





Com zoneamento 

proposto cerca de 

30% da área da Vila 

Mariana será 

verticalizada com 

CA 4,0 (Zonas ZEU + 

ZEUP), criando uma 

continuação da 

ocupação 

semelhante à Av. 

Paulista. 

Essa grande 

mudança 

urbanística ocorrerá 

em área de 

8.263.334m² ou 

826,3 ha 

sem estudo de 

impacto ambiental 

e sem nenhum 

projeto urbano que 

qualifique a região 

para receber essa 

transformação. 

  

ZONEAMENTO PROPOSTO, 2014 

Subprefeitura da Vila Mariana 

Zonas Área (m²) 
% em relação à 

área da 

Subprefeitura 

ZEPAM 
Zona Especial de Preservação 
Ambiental 

        1.324.628,61  4,909% 

ZEIS 1 
Zona Especial de Interesse Social 1 

843,42  0,003% 

ZEIS 3 
Zona Especial de Interesse Social 3 

57.467,24  0,213% 

ZER 
Zona Exclusivamente Residencial 

        3.178.138,83  11,777% 

ZPR 
Zona Predominantemente Residencial 

825.685,50  3,060% 

ZM 
Zona Mista 

        6.430.163,50  23,828% 

ZEPEC  
Zona Especial de Preservação Cultural 

   2.353.949,53  0,087% 

ZC 
Zona de Centralidade 

        2.913.312,80  10,796% 

ZCORR 
Zona Corredor 

        1.050.230,28  3,892% 

ZOE 
Zona de Ocupação Especial 

94.657,53  0,351% 

ZEU 
Zona Eixo de Transformação Urbana 

        6.523.970,36  24,176% 

ZEUP 
Zona Eixo de Transformação Urbana Prevista 

        1.739.364,08  6,446% 

Subprefeitura Vila Mariana 
   
26.985.487,92    



Impactos Ambientais e Urbanísticos na Vila Mariana 

 Com o novo Plano Diretor haverá um risco excessivo de adensamento e verticalização no 

entorno das Estações de Metrô da Linha 1 e Linha 2, em uma área de 28,5% do território ou  

826 ha da área da Subprefeitura.   

 poderão ser construídos   até 3.304 ha na Vila Mariana ou seja, 3.3040.000 m2 (milhões de 

metros quadrados). Descontando-se o já verticalizado, podemos ter algo em torno de 

2.000.000 m2 de construções adicionais. Isso significa um estoque 100 vezes maior que o 

definido na Lei 13.995/2004.  

 Essa mudança ocorre sem avaliação da capacidade suporte das Linhas de Metro e sem avaliar 

os impactos urbanísticos nesse perímetro, que equivale a uma grande operação urbana. Para 

mitigação dos impactos essa área do porte da Av Paulista deveria ser objeto de um projeto de 

redesenvolvimento urbano.   

 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. 



Conclusões I 

 na ausência de um projeto urbano ficará para a iniciativa privada a responsabilidade de 

fazer o planejamento, principalmente onde ocorrerá as maiores transformações  (28,5% da 

região).   

 O tráfego nas ruas do bairro nos horários de pico deverá piorar, devido ao excesso de 

veículos que saem ou chegam as estações 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. Nessa área de cerca de  643 ha o Coeficiente de Aproveitamento poderia 

ser  1 ou menor do que 2,0; 

 82,5 ha de ZER estão sendo transformados em Zona Predominantemente Residencial - 

ZPR. 



Conclusões II 

 Os terrenos deverão se valorizar e as edificações horizontais 

remanescentes valerão muito mais pelos seus terrenos do que pelas 

respectivas áreas construídas, com risco para as edificações com 

interesse histórico e cultural. 

 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.  

 Tal fato depende da efetivação das Zonas de Interesse Social – ZEIS, 

que representam apenas 58.000 m² 

 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.  

 



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, para garantir que 

haverá sustentabilidade social e ambiental.  

 Alguns dispositivos que estão no plano são insuficientes para 

mitigação dos impactos nos eixos de transformação urbana :  

 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. 

 



O que resta aos munícipes fazer? 

 Avaliar de fato o que vai ocorrer em cada Subprefeitura!. Se não for isso, o processo participativo 

é utilizado apenas para referendar a proposta de zoneamento apresentada. É só para constar no 

processo a existência da participação das comunidades, que é obrigatória pelo Estatuto da Cidade, 

mas esta participação poderá ser completamente  inócua! 

 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; 

 Reverter o que o Plano Diretor, sob a orientação atual infelizmente deixou para a iniciativa privada 

conduzir:  Elaborar Planos Regionais e Planos de Bairro  com interferência sobre seu próprio 

zoneamento.  

 Recuperar o conceito de Estoques Limites nos Eixos de Estruturação Urbana como fator de 

controle de impactos (Revisão do Quadro 8 da Lei atual). É balela que quem chega primeiro 

compra, pois o estoque pode ser ampliado na medida em que se controlam os impactos 

ambientais. Pior é  ausência de qualquer limite o que significa que poderão ser construídos   até 

3304 ha na Vila Mariana ou seja, 3.3040.000 m2 (milhões de metros quadrados). Descontando-

se o já verticalizado, podemos ter algo em torno de 2.000.000 m2 de construções adicionais.  

 


