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RESUMO 
 

Maglio IC. A sustentabilidade ambiental no planejamento urbano do Município 

de São Paulo: 1971-2004. São Paulo; 2004. (Tese de doutorado – Faculdade de 

Saúde Pública da USP). 

 

Introdução. Com o paradigma da sustentabilidade ambiental assumido a partir da 

conferência mundial Rio 92, o instrumento plano diretor deve passar por uma 

reconceituação, compatível com sua transformação em um instrumento de apoio à 

sustentabilidade ambiental urbana e de fortalecimento da função socioambiental da 

cidade. Neste contexto a proteção ambiental e a redução de impactos passam a ser 

elementos fundamentais para os planos diretores. Entretanto, no planejamento urbano 

do município de São Paulo, quarta maior cidade do mundo, permanecem os desafios 

existentes à introdução de opções sustentáveis por meio do plano diretor, 

zoneamento e operações urbanas. Objetivo. Analisar a inserção da sustentabilidade 

ambiental, por meio de planos diretores e instrumentos de gestão urbana elaborados 

do Município de São Paulo no período 1971-2004. Metodologia. O estudo de caso é 

utilizado como método de pesquisa por meio de pesquisa documental, apoiado por 

pesquisa bibliográfica sobre sustentabilidade ambiental urbana, planejamento urbano 

e Planos Diretores no Brasil, e sobre o instrumento de gestão Avaliação Ambiental 

Estratégica-AAE aplicado aos planos urbanos. Elementos extraídos desse 

instrumento de gestão AAE foram para construir o método e análise dos resultados 

da pesquisa. Resultados. No período 1971-1980 o plano diretor e os planos 

metropolitanos apontaram questões estratégicas para o desenvolvimento da cidade, 

sem conseguir solucioná-las, e a legislação de zoneamento urbano do município 

apresentou aspectos contraditórios com as políticas de proteção ambiental, além de 

não ter inserido, de forma suficiente, critérios ambientais e de sustentabilidade. No 

período 1981-1990, as tentativas de revisão do plano diretor do município não se 

legitimaram como políticas públicas, mas contribuíram para o conhecimento 

ambiental da cidade, bem como identificaram impactos ambientais presentes no 

processo urbano. Entretanto, o Plano Diretor aprovado em lei no ano de 1988 

institucionalizou o processo de planejamento sem um plano diretor consistente e a 

estratégia predominante das Operações Interligadas, não submetidas a nenhum tipo 
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de avaliação ambiental. No período 1991-2000, as dificuldades políticas, os conflitos 

e as diferentes visões sobre a sustentabilidade urbana aprofundaram-se. A tentativa 

de revisão do plano diretor em 1991 não conseguiu ser legitimada. O planejamento 

sem um plano diretor consistente e as operações e intervenções urbanas 

consolidaram-se como estratégia predominante. Os estudos de impacto ambiental, 

apesar de aplicados somente a partir de 1995, na análise da Operação Urbana Faria 

Lima, demonstraram-se instrumentos de gestão adequados à escala de projetos 

urbanos, mas inadequados à escala e à avaliação de sustentabilidade ambiental de 

operações urbanas. No período 2001-2004 houve a introdução de políticas de 

proteção ambiental e houve maior preocupação coma geração de impostos no Plano 

Diretor Estratégico-2002, nos Planos Regionais Estratégicos de Subprefeituras e no 

Zoneamento aprovados em 2004. Entretanto, ainda existem riscos de geração de 

novos impactos negativos decorrentes das possibilidades de adensamento urbano 

criadas pelo Plano Diretor 2002 e seus instrumentos complementares. Dessa forma 

são necessárias avaliações ambientais prévias à tomada de decisão e compatíveis 

com a escala e a fase de planejamento, e realizadas em conjunto com os estudos 

urbanísticos e econômicos. Conclusões. As conclusões da análise dos plano diretor, 

zoneamento e operação urbanas realizados no município de São Paulo no período 

1971-2004, reforçado pelo indicadores de expansão urbana e de efeitos do 

adensamento construtivo confirmam a hipótese desta tese de que o planejamento 

urbano desenvolvido no município de São Paulo não vem introduzindo a 

sustentabilidade ambiental. Recomendações: 

- Regulamentação da Avaliação Ambiental Estratégica prevista no artigo 255 do 

PDE, para aplicação em planos diretores, zoneamento e operações urbanas;  

- Criação de um sistema de avaliação e monitoramento ambiental estratégico para 

avaliar impactos ambientais decorrentes do adensamento urbano. 

- Definição de procedimentos para a avaliação ambiental estratégica em planos 

diretores conforme os procedimentos propostos nesta tese.  

- Aplicação na revisão do Plano Diretor Estratégico, prevista para 2006 da Avaliação 

Ambiental Estratégica para aferir os efeitos dos novos adensamentos propostos, com 

o objetivo de monitorar, corrigir, eliminar ou mitigar impactos negativos gerados 
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Descritores. Planejamento Urbano. Plano Diretor. Sustentabilidade Ambiental 

Urbana. Avaliação Ambiental Estratégica de Planos Diretores. 
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ABSTRACT 
 

Maglio IC. Environmental sustainability in the urban planning of the 

Municipality of São Paulo: 1971-2004. São Paulo; 2004. (Doctorate Thesis – 

Faculdade de Saúde Pública da USP). 

 

Introduction. Environmental sustainability as a concept adopted after the Rio 92 

Summit sets forth that a master plan must be re-conceptualized to become a suitable 

tool to endorse sustainability, to promote urban reform as well as the social functions 

of the city. Environmental protection and impact reduction would be a structural part 

of urban policies and plans. However in the planning process of the Municipality of 

São Paulo, fourth largest city in the world, challenges continue to be faced to 

introduce sustainable options, mainly in the urban master plan and in the urban 

strategic actions in general. Objective. Analyze the urban planning process 

concerning the insertion of sustainability in urban plans and in urban management 

actions carried out in the Municipality of São Paulo from1971 to 2004. 

Methodology. The case study was used as a research method, supported by 

documentary research based on urban master plans and also a survey of the literature 

regarding sustainability, urban plans and Strategic Environmental Assessment. – 

SEA. Elements of SEA were also used as a method for the analysis of master plans 

and other urban strategic actions. Results. During the 1971-1980 period, the urban 

master plan addressed strategic issues for the Municipality of São Paulo and its urban 

metropolitan area. However complementary tools such as the approved zoning, urban 

interventions and other urban laws showed inconsistencies with environmental 

protection policies and did not include environmental criteria and sustainable issues. 

During the 1981-1990 period, although revisions of the master plan were not 

sanctioned as public policies, they contributed to enforce environmental knowledge 

about the city’s issues through the identification of the environmental impacts found 

in urban development. The 1988 plan approved as a law, established the “planning 

process without a consistent master plan” and the strategy of urban interventions case 

by case without environmental impact assessment. During the 1991/2000 period 

political problems and conflicts emerged in addition to alternative views about urban 

sustainability. A new revision of the approved plan failed to be sanctioned. In fact, 
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the “planning process without a master plan” and the urban interventions were 

consolidated as the prevailing urban strategy. Concerning urban impact assessment, 

the EIA Environmental Impact Assessment was shown to be adequate for use in 

urban projects, but inadequate on a scale of planning and for the assessment of 

sustainability in urban plans. During the 2001/2004 period, the introduction of 

environmental protection issues and the assessment of impacts were made in the 

Strategic Master Plan 2002, in the Strategic Regional Plans and in the new zoning, 

with the institutionalization of a participative planning process and of social 

agreements. Notwithstanding such advances the new directions do not exclude risks 

of new negative urban impacts generated by the possibility of densification of urban 

areas. There is a greater need to introduce environmental assessment, suitable for the 

scale of planning, in an integrated manner with the economic and urban analysis and 

prior to decision-making. Conclusions. The conclusion based on the analyses of 

master plans, zoning and urban operation realized in the Municipality of São Paulo 

during the period 1971-2004, supported by the indicators of urban sprawl, and 

indicators of high density constructions effects, confirmed the hypothesis of this 

thesis, that urban planning has not introduced sustainability in urban master plans in 

a consistent manner. Recommendations: Strategic Environmental Analyses- SEA 

related to the proposed urban densifications, aiming to reduce and mitigate negative 

impacts concerning the Master Plan review in 2006 are required. SEA procedures 

and guidelines for application in urban master plans and in urban strategic actions, 

following their introduction in the Master Plan Law must be institutionalized. A SEA 

System of urban analysis and control, and monitoring the impacts of urban 

densification must be organized. SEA must be applied in urban master plans 

according to the procedures, as introduced in chapter five of this thesis. 

 

Descriptors: Urban Planning; Urban Master Plan; Urban Environmental 

Sustainability; Strategic Environmental Assessment in Urban Plans.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O planejamento urbano desenvolvido no Município de São Paulo no período 1971-

2004, por meio da elaboração e aprovação de planos diretores, legislações de uso e 

ocupação do solo, operações urbanas e instrumentos complementares, vem 

apresentando graus diferenciados de evolução quanto ao enfrentamento dos impactos 

ambientais existentes no ambiente urbano do município, bem como dos impactos 

ambientais potenciais por eles mesmos gerados. Esse fato levanta a necessidade de 

buscar novos instrumentos de gestão ambiental capazes de aperfeiçoar a perspectiva 

da sustentabilidade ambiental do município e em sua área de influência. 

 

Nesse sentido, esta tese parte da hipótese de que o planejamento urbano 

desenvolvido no município de São Paulo não vem introduzindo a sustentabilidade 

ambiental por meio de planos diretores, zoneamento e operações urbanas realizados, 

no período 1971-2004.  

 

O problema é analisado a partir da revisão dos principais produtos produzidos no 

processo de planejamento urbano, a partir da redução ou mitigação dos impactos 

existentes e/ou potencialmente gerados no ambiente urbano em função de suas 

respectivas diretrizes e ações, na perspectiva de enfrentar a questão da 

sustentabilidade ambiental no município e de sua área de influência, a Região 

Metropolitana de São Paulo.   

 

Para demonstrar essa hipótese apoiou-se nos seguintes conceitos teóricos: o conceito 

de sustentabilidade ambiental, em uma releitura compatível com a conjuntura atual e 

para aplicação ao ambiente urbano; o referencial conceitual de Avaliação Ambiental 

Estratégia – AAE, instrumento de gestão ambiental ainda pouco utilizado no Brasil; e 

em uma retrospectiva das abordagens do planejamento urbano e dos planos diretores 

desenvolvidos no Brasil.  

 

O conceito de planejamento utilizado nesta tese, com objetivo de analisar os 

instrumentos de planejamento urbano desenvolvidos do Município de São Paulo, 
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baseia–se nas concepções que utilizam o planejamento como uma ferramenta para 

pensar e projetar o futuro, e também com a finalidade de contribuir para que as ações 

humanas escapem à improvisação. Nesse sentido considera-se de fundamental 

importância o ponto de vista dos agentes envolvidos no jogo social, bem como a 

necessidade da participação dos mesmos na formulação de planos e na definição das 

suas respectivas diretrizes, de acordo com a concepção de Carlos Matus (HUERTAS 

1995).  

 

No contexto do planejamento urbano do Brasil, o plano diretor representa o principal 

instrumento de gestão urbana utilizado para projetar o futuro das cidades, as quais no 

século 21 são os lugares dos grandes fenômenos sócioambientais da atualidade.  

 

Assim, para desenvolver esta tese, a qual trata da inserção de sustentabilidade 

ambiental em planos urbanos, foi necessário realizar uma revisão crítica, 

contextualizando as barreiras e dificuldades encontradas no processo de elaboração 

do plano diretor, visando ampliar a eficiência e a eficácia deste como instrumento 

capaz de enfrentar as condições e os conflitos sócioambientais pré-existentes nas 

cidades brasileiras, e ao mesmo tempo torná-lo um elemento promotor de 

sustentabilidade para os municípios. 
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1.1. Retrospectiva do Plano Diretor no Brasil 
 

Segundo VILLAÇA 1999, p. 188, “o conceito de planejamento ou de plano diretor 

não existia no Brasil nem no século passado nem no início deste”, e a expressão 

plano diretor foi utilizada pela primeira vez no Plano Agache1, do Rio de Janeiro, 

elaborado em 1930.  

 

Em sua contribuição para a história do planejamento no Brasil, VILLAÇA (1999) 

afirma que “a partir de 1950 desenvolve-se no Brasil um discurso que passa a pregar 

a necessidade de integração entre os vários objetivos e ações para atingi-los nos 

planos urbanos”. Para o autor, este discurso centra-se na figura do plano diretor e 

recebe a partir da década de 60 o nome de planejamento urbano ou planejamento 

urbano e local integrado (p. 177). 

 

Ainda segundo VILLAÇA 1999, a evolução do planejamento urbano no Brasil 

caminhou simultaneamente com a criação das faculdades de arquitetura e urbanismo, 

a exemplo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/USP, criada em 1948, e 

também pelas pressões exercidas pelas entidades de classe de engenheiros civis e 

arquitetos para a elaboração de planos diretores, portanto, com a difusão de 

conceitos, métodos e técnicas, e com a formação de novos profissionais. 

 “Os órgãos públicos eram o principal campo de trabalho para estes 

profissionais, uma vez que o ainda incipiente processo de industrialização do 

país era insuficiente para criar um mercado de trabalho privado para 

engenheiros e arquitetos”. (VILLAÇA 1999, p. 216). 

 

Assim, com a necessidade de ampliar o campo de aplicação profissional de 

engenheiros e arquitetos, e dada a insuficiência de postos de trabalho privados, o 

campo da gestão pública, em particular a gestão urbana dos municípios, torna-se uma 

área de grande interesse desses profissionais. Gradualmente, essas mesmas pressões 

para ampliação do campo de exercício profissional são levadas às políticas públicas e 

                                                           
1 Alfred Agache.  
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às legislações urbanas nacional e estaduais, em especial, a partir do final dos anos 60, 

por meio da Constituição Federal e de Constituições Estaduais. 

 

Em uma crítica marxista mais ortodoxa, a afirmativa de VILLAÇA (1999) quanto ao 

descompasso entre a inconseqüência e inutilidade do planejamento urbano e dos 

planos diretores elaborados por décadas, levou-o ao questionamento se os planos 

diretores deveriam ser estudados no domínio da política ou da ideologia. 

 

Para o autor, todo o período até 1965 foi direcionado do planejamento setorial para o 

planejamento-discurso.“Todo o período de 1930 até 1965 é marcado pela passagem 

do planejamento que era executado para o planejamento-discurso” (VILLAÇA 1999, 

p.211)2.  

 

Ainda segundo o autor, “nesse período o discurso do planejamento (note-se que não 

há planejamento efetivo) é dominado pela supremacia do conhecimento técnico 

científico como guia da ação, ou seja, a ideologia da tecnocracia”.(VILLAÇA 1999, 

p.230).  

 

A crítica do autor realça a necessidade de uma mudança na forma de elaboração do 

plano diretor, em particular a necessária quebra do domínio exclusivo da equipe 

técnica sobre o objeto plano diretor, redefinindo seu papel como um elemento 

auxiliar no processo de elaboração do plano. 

 

Outra mudança no processo de elaboração do plano diretor, é que este deve ser 

conduzido e elaborado sob a coordenação do poder público municipal, mas, 

garantida a participação sos diferentes agentes sociais, de forma democrática e 

negociada, sem perder de vista que sempre estará em jogo, na definição das diretrizes 

e ações do plano, interesses público e interesses de grupo de pressão, e que o 

interesse público não é necessariamente igual ao interesse de todos em uma 

                                                           
2 No caso de São Paulo, o autor refere-se ao Plano Avenidas de Prestes Maia de 1930 como um plano 
com destaque para transporte, saneamento e ainda com apelo para o embelezamento da cidade. 
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sociedade plural. Tal fato remete à importância da pratica democrática na formulação 

do plano diretor como política pública. 

 

Esta revisão do planejamento urbano como política pública, face ao 

reposicionamente do papel da equipe técnica, papel coordenador da administração 

pública, participação da sociedade na sua elaboração e transformação mediante 

aprovação pelo legislativo municipal por maioria absoluta, passará a diferenciar os 

processos de elaboração de planos diretores no Brasil por governos centralizadores e 

antidemocráticos, ou por governos democráticos e descentralizadores. 

 

1.2. Os Planos Diretores nos Anos 70 
 

Uma pesquisa realizada sobre o planejamento urbano desenvolvido no Estado de São 

Paulo durante na década de 70 demonstrou que os planos diretores elaborados pelos 

municípios foram estritamente territoriais e desenvolvimentistas (USP. EESC. 

CPDES 1976). Esta fase do planejamento urbano ficou conhecida pelos chamados 

Planos Diretores Municipais de Desenvolvimento Integrado - PDDIs, os quais 

continham diretrizes para o desenvolvimento econômico e social dos municípios, e 

apresentavam  detalhamento variável quanto às diretrizes de ordenação e ocupação 

do território, por meio da maior ou menor ênfase na aplicação do zoneamento 

urbano. 

 

Na maioria dos casos, a considerou-se que os planos foram ineficientes para orientar 

o desenvolvimento urbano. Observando-se casos como o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo (SÃO PAULO CIDADE 

1971), verifica-se que a preocupação com a proteção ambiental e com a inserção de 

proteção de elementos naturais no plano físico-urbanístico ou com a geração ou 

redução de impactos na formulação de planos municipais de desenvolvimento era 

incipiente. Por outro lado, verifica-se que as preocupações com o meio ambiente 

eram compatíveis com a política de controle da poluição que passou a ser enfatizada 

no Brasil a partir do II Plano Nacional de Desenvolvimento. 
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No estado de São Paulo, a difusão do planejamento territorial na escala municipal 

nos anos 70 resultou da Constituição Estadual de 1967 (art. 101) e da Emenda 

Constitucional de 1969 (art. 102), levando grande número de municípios a elaborar 

Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado - PDDI’s. Os PDDIs, segundo a 

orientação legal, deveriam enfocar aspectos físicos, econômicos, sociais e 

administrativos. No caso paulista, a legislação estadual condicionou os municípios à 

elaboração de PDDI’s, para pleitear a obtenção de auxílios, empréstimos e 

financiamentos. (Lei Estadual no 9, de 19.09.67 – artigo 79 e & único), embora não 

se tenha notícia de financiamentos não realizados pela ausência de plano diretor 

municipal. (USP/EESC/CPDES 1976, p.189-190).  

 

A pesquisa “Avaliação do Planejamento Municipal no Estado de São Paulo” analisou 

os resultados desse período. Entre as conclusões contidas nesse trabalho destaca-se 

que “o conteúdo dos Planos Diretores desenvolvidos no Estado de São Paulo eram 

marcados por um enfoque nitidamente urbano, como conseqüência da atribuição dos 

municípios e com ênfase dada aos aspectos físico-territoriais”. Conclui também que 

“os planos elaborados constituem, sobretudo, um diagnóstico das condições do 

Município e da Prefeitura, apresentando poucos elementos que assegurem sua 

operacionalidade”. (USP/EESC/CPDES 1976, p.189-190).  

 

Neste sentido, os planos diretores enfatizavam normas e regulamentos que 

disciplinam o uso e a ocupação do solo, atribuição exclusiva dos municípios, e em 

relação ao desenvolvimento integrado concentram-se em longos diagnósticos sobre a 

problemática municipal, mas eram pouco eficazes na definição de diretrizes e ações 

concretas para o desenvolvimento urbano, e principalmente na forma de condicionar 

a previsão de recursos municipais para executá-los.  

 

A pesquisa demonstrava que a realização formal de planos diretores, executados 

geralmente por equipes externas à realidade local, apenas para atender às pressões de 

ordem legal ou orçamentária, e sem uma correspondência com o tratamento efetivo 

dos conflitos sociais e urbanos enfrentados no processo de urbanização dos 

municípios brasileiros, levava a questionamentos e indagações de diferentes agentes 
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sociais; empresários, sociedade civil organizada, entidades profissionais e sobre a 

eficiência e a eficácia dos planos diretores, tais como: por que são realizados e por 

que não são respeitados? Por que não atingem seus objetivos? Por que, embora não 

respeitados, continuam a serem exigidos pela imprensa e por setores importantes da 

sociedade? 

 

De fato, a inexistência de discussões públicas prévias e entendimentos na sociedade 

quanto aos rumos a serem tomados e às prioridades de investimento, e a forma 

tecnicista de elaboração distanciada da problemática enfrentada pelos cidadãos, ou 

seja, a inexistência de legitimidade social, levava os planos a representarem muitas 

vezes apenas a visão dos técnicos que os elaboravam, sem passar pelo crivo dos 

diferentes agentes sociais, em especial, para transformá-los em políticas públicas por 

meio de lei. Assim, as indagações expressavam uma visão crítica de empresários e de 

representantes da sociedade civil à maneira que os planos eram elaborados, mas 

continuavam a ver neles um instrumento de gestão reconhecido, ao mesmo tempo em 

que havia a percepção de que lhe faltava o tratamento na esfera política. 

 

Ao buscar esclarecer essas indagações, conclui-se que havia falta de vontade política 

efetiva nos governantes, os quais despendiam recursos públicos para a elaboração de 

planos diretores, mas estes muitas vezes os realizavam mais para atender a 

exigências legais e a pressões profissionais do que por verem neles uma efetiva 

ferramenta de gestão urbana, ou ainda, que a maioria das administrações municipais 

não tinham compromisso com o atendimento das orientações dos planos diretores, 

uma vez que os recursos públicos não eram aplicados nos planos conforme as suas 

respectivas diretrizes, pesam também a descontinuidade administrativa entre 

governos, a falta de qualidade técnica, e principalmente a falta de aderência dos 

planos à realidade dos municípios. 

 

Segundo USP/EESC/CPDES 1976 (1976), p.190, “as exceções resultantes da relação 

do planejamento com o avanço nos instrumentos gerados e produtos transformados 

em políticas públicas e legislações importantes têm a ver com a existência de 

articulações entre o poder executivo com o legislativo”. 
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Essa afirmação aponta para uma importante primeira conclusão quanto à necessidade 

de aperfeiçoar o plano diretor como ferramenta de gestão urbana. Para tal é 

necessário e fundamental para dar ao plano diretor maior eficácia e eficiência, sua 

transformação em lei, apoiada na participação democrática da sociedade civil. Em 

outras palavras, superação do “discurso” sobre o plano diretor e do tecnicismo, para 

reposicionar o planejamento urbano no domínio da política pública, tornando-o fator 

de politização em direção à solução e ao enfrentamento dos conflitos e problemas 

decorrentes do processo de urbanização brasileiro. 

 

1.3. O Plano Diretor Após a Constituição Federal de 1988 
 

Uma nova fase de estímulo aos planos diretores municipais, para municípios com 

mais de 20 mil habitantes, foi estimulada pela Constituição de 1988. O impacto dessa 

nova fase de difusão, em especial em relação às transformações anteriormente 

discutidas, e ainda em relação à inserção da sustentabilidade ambiental como 

premissa, ainda está por ser realizada.  

 

Estimulada pelo processo de abertura democrática do país a partir do final dos anos 

80, uma nova fase de valorização do plano diretor resultou da mobilização de 

movimentos populares que lutavam pela regularização fundiária e pelo direito a 

moradia, e da mobilização de urbanistas engajados com a necessidade de promover a 

reforma urbana. Consolidava-se no Brasil o movimento pela reforma urbana, que 

aglutinou, em escala nacional, os vários movimentos e propostas populares em torno 

dos chamados problemas urbanos. (MARICATO 1994) 

 

Entretanto, analisando-se o resultado do texto constitucional, verifica-se que  este se 

concentrou na necessidade de aplicação do plano diretor à cidades acima de 20.000 

habitantes, visto  pelos urbanistas como uma conquista insuficiente, em decorrência 

da dimensão das disputas políticas que ocorreram durante a Constituinte sobre os 

rumos a tomar pela  reforma urbana no país. Esta insuficiência é avaliada pelo fato 

de que apesar da nova Constituição reconhecer a obrigatoriedade de a propriedade 
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urbana cumprir sua função social, incluindo-se indiretamente a questão do papel 

social da proteção ambiental, os instrumentos de gestão urbana necessários e 

decorrentes dessa premissa não foram instituídos. Entre eles destacam-se 

instrumentos como o usucapião coletivo e a concessão de direito real de uso para 

terras públicas, a fim de resolver questões de moradias precárias; as regras para a 

desapropriação de propriedades que não cumprem sua função social, e introdução da 

outorga onerosa do direito de construir acima de coeficientes definidos como 

básicos, entre outros igualmente importantes, não aprovados na Constituição, mas 

que dependeriam da aprovação futura de uma legislação de política urbana 

específica, ainda a ser formulada, debatida e aprovada no Congresso Nacional, para a 

qual ainda não se chegara a um consenso mínimo no país durante a Assembléia 

Constituinte de 1988.  

 

A não-aprovação desses instrumentos de gestão urbana atrasaria a reforma urbana e 

dificultaria a revalorização do plano diretor como o principal instrumento de gestão 

urbana, por meio do qual seriam definidos os princípios para o cumprimento da 

função social em cada município e as normas para aplicação dos instrumentos de 

gestão necessários para promover a reforma urbana, enfim, para dar-lhe a capacidade 

de regular a função social da propriedade urbana. As conquistas limitaram-se aos 

princípios gerais, e de prático, respondeu-se, após as disputas políticas que ocorreram 

durante a Constituinte, com a exigência de “plano diretor” para as cidades com mais 

de 20.000 habitantes. Dessa forma, postergava-se a definição sobre os instrumentos 

de gestão centrais para promover a reforma urbana, mas exigia-se a realização do 

plano diretor. 

 

1.4. O Plano Diretor e a Gestão Ambiental 
 

Simultaneamente durante os anos 80, também no processo de discussão da nova 

Constituição foi aprovado o capítulo específico sobre o meio ambiente, consolidando 

no país o reconhecimento da importância da proteção do ambiente, como bem 

comum de todos, acompanhado da confirmação dos instrumentos de gestão 

ambiental instituídos pela Política Nacional de Meio Ambiente por meio da Lei 
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Federal n° 6938 de 31 de agosto de 1981 e ainda por meio de resoluções específicas 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em especial, a exigência de 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental, EIA, para ações e projetos com potencialidade 

de gerar impactos ao ambiente. 

 

Segundo MAGLIO (2000), “O processo de discussão do capítulo de meio ambiente 

foi um marco de evolução da política ambiental nacional, acompanhado de grande 

movimentação pública, por parte de Organizações Não-Governamentais, técnicos e 

representantes de órgãos públicos, e ainda de parlamentares que formaram a Frente 

Verde da Constituinte, conferindo legitimidade às conquistas anteriores, expressas 

em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e fortalecendo 

a implantação efetiva de instrumentos, como a exigência de Estudos de Impactos 

Ambientais (EIAS) para projetos de desenvolvimento geradores de impactos ao 

ambiente e a definição dos biomas da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica e do 

Pantanal, como patrimônios nacionais”(p. 42). 

 

A introdução e a conseqüente aplicação de instrumentos de planejamento ambiental 

que contribuíram para revigorar os métodos e as técnicas utilizadas no planejamento 

urbano até então. Experiências dessa natureza ampliaram os esforços existentes no 

país para promover a gestão ambiental, destacando-se especialmente os esforços para 

promover o zoneamento ambiental no país, por meio da regulamentação do uso do 

solo em áreas de proteção ambiental (APAS), em programas de  macrozoneamento 

ambiental de regiões costeiras e no zoneamento ecológico-econômico da Amazônia e 

do Pantanal, ferramentas até então pouco aplicadas. 

 

Desde os marcos iniciais da aplicação da política ambiental no Brasil, seu foco 

concentrara-se na obrigação de as industrias instaladas no Brasil adotarem medidas 

preventivas e corretivas da poluição e na definição das regiões metropolitanas de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre e Curitiba como e áreas críticas 

de poluição. Também pólos industriais como as regiões de Cubatão e Volta Redonda 
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e as bacias hidrográficas do Alto e Médio Tietê, do Paraíba do Sul, do rio Jacuí e do 

estuário do Guaíba, e de Pernambuco.3 

 

No caso dos Estados mais atingidos pela poluição, como São Paulo, foram criados os 

Sistemas de Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente, a 

partir da aprovação da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que instituiu o Sistema de 

Controle de Poluição Ambiental e estabeleceu as diretrizes para operacionalizar o 

licenciamento ambiental de atividades poluidoras. 

 

Entretanto, esta primeira fase da implantação da gestão ambiental no país, 

concentrou-se na política de comando e controle ambiental (MAGLIO 2000). 

Somente a partir dos anos 1980 são realizadas as primeiras experiências de aplicação 

de instrumentos de planejamento ambiental, a exemplo do macrozoneamento do Vale 

do Paraíba, realizado pela CETESB em São Paulo e pela Fundação de Engenharia do 

Meio Ambiente no Rio de Janeiro, no âmbito do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do 

Sul 

 

A partir de 1987, com a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental em 1988, o Estado de São Paulo 

reconheceu de maneira inequívoca a importância de promover o zoneamento 

ambiental das Áreas de Proteção Ambiental - APAs criadas a partir de 1982, 

Corumbataí, Botucatu e Tejupá, do Piracicaba-Juqueri-Mirim, da Fazenda do Carmo 

na cidade de São Paulo, da Serra do Mar. Cerca de 900 ha de terras no Estado de São 

Paulo foram objeto de zoneamento ambiental e disciplinas de uso do solo, elaboradas 

para orientar a proteção ambiental nos respectivos territórios. 

 

Destacam-se também os projetos de macrozoneamento costeiro dos litorais norte e 

sul (Iguape/Cananéia), realizados a partir de 1983 pela extinta Superintendência de 

Desenvolvimento do Litoral Paulista - SUDELPA, também consolidados 

posteriormente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o Programa 

                                                           
3 Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975 e a sua regulamentação por meio do Decreto nº 
76.389, de 3 de outubro de 1975 
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Estadual de Gerenciamento Costeiro e com o Macrozoneamento do litoral norte do 

Estado de São Paulo. 

 

Os resultados dessas aplicações de instrumentos de gestão ambiental, 

especificamente voltados ao planejamento ambiental dos territórios, levaram à 

formação de equipes multidisciplinares, agregando e retrabalhando a experiência 

existente de planejamento físico-territorial, face à políticas de proteção ambiental, 

uso sustentável e/ou a preservação de elementos naturais do território: florestas, 

várzeas, remanescentes de ecossistemas naturais terrestres e costeiros, áreas de 

mananciais, áreas com fragilidade ambiental, e outros elementos, conforme prevê a 

legislação ambiental existente.  

 

Neste contexto, o planejamento específico de áreas protegidas, como ás áreas de 

proteção de mananciais e de áreas de proteção ambiental em geral, passou a enfrentar 

dificuldades semelhantes aos planos diretores, para se efetivarem  em leis e políticas 

públicas efetivas, embora alguns casos tenham sido bem-sucedidos, como é o caso da 

Lei Estadual de Gerenciamento Costeiro e do Macrozoneamento do Litoral Norte, 

aprovados após 15 anos de estudos, debates e negociações, em 2003. Os 

zoneamentos de APAs foram aprovados por meio de resoluções do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente-CONSEMA e são diretrizes para a análise de projetos de 

desenvolvimento no Estado de São Paulo. 

 

Cabe registrar que neste campo ainda há muito por fazer no Estado de São Paulo e no 

país em matéria de planos de gestão ambiental para regiões, bacias hidrográficas e 

municípios, de forma a promover o planejamento ambiental.  

 

Como resultados dessa fase, a partir do final dos anos 1980 foram difundidos os usos 

de técnicas de georeferenciamento em planejamento ambiental, por meio de Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG), e métodos e técnicas de zoneamento ambiental. 
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Foram desenvolvidas diversas modalidades de zoneamento ambiental, como: 

zoneamento-programa; por padrões de paisagem, por características de solo, por 

ecossistemas, pela geomorfologia dos territórios e por métodos de sobreposição de 

cartas temáticas, etc., usando referências teóricas e práticas de AB’SABER  (1985); 

MONTEIRO (1978); MACHARG (1971), SPIRN (1984), MAGNOLI (1986) entre 

outros autores dedicados ao planejamento ambiental do território e aos estudos da 

paisagem com vertente ecológica e ambiental.  

 
O zoneamento programa articula o zoneamento físico-territorial com normas e 

restrições ambientais e se destina a orientar as ações programáticas voltadas a 

promover projetos de organização do território. O zoneamento segundo padrões de 

paisagem que é utilizado para estabelecer no território objeto de estudo, 

compartimentos com maior ou menor grau de proteção e ou restrição ambiental. O 

zoneamento baseado em características pedológicas do solo tem sido muito usado 

para orientar o manejo ambiental de terras agrícolas. 

 

Finalmente, o zoneamento por ecossistemas ou por fatores geomorfológicos, 

interpreta a compreensão das dinâmicas naturais dos ambientes e respectivos 

diagnósticos para que possam ser projetadas ações de manejo, proteção ou 

preservação absoluta dos territórios, de acordo com a importância dos elementos 

componentes e de sua função no meio biótico, e para avaliar o efeito dos impactos de 

ações e projetos de desenvolvimento no ambiente. 

 
Assim, uma nova fase de aplicação de instrumentos de planejamento e gestão 

ambiental se iniciou no Brasil, limitadas até então nas ações de comando e controle 

de poluição ambiental, para uma abordagem de avaliação de impactos ambientais do 

desenvolvimento. O marco desta mudança foi a aprovação da Resolução CONAMA 

001/86 que regulamentou os procedimentos de avaliação ambiental no Brasil e  a 

inclusão de um capítulo sobre o meio ambiente na Constituição de 1988.  

 

Uma crítica ao planejamento territorial regional e urbano tradicional de GRINOVER 

(1989) refletia as reflexões realizadas na época...“que este já há algum tempo vem 

operando com indicadores sociais e econômicos, e utilizando-se de outras 



 

 

14

disciplinas. Uma revalorização do planejamento deverá introduzir indicadores 

ambientais, para adquirir uma série de elementos de base, a partir da qualidade 

ambiental dos ecossistemas que estruturam a função territorial”. (p.25). 

 

Nesse mesmo trabalho, GRINOVER (1989) afirma ainda que “Os caminhos 

percorridos até agora no âmbito do planejamento territorial, levados em conta os 

parâmetros ambientais, foram basicamente dois: a sistematização da análise 

ecológica sobre bases biológicas e a verificação pontual do impacto das ações 

planejadas pelo homem”. (p.25). 

 

Essa afirmação feita em 1989 reflete o momento em que trabalhos de planejamento 

ambiental realizados, nacional e internacionalmente, já utilizavam métodos e técnicas 

de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e de zoneamento ambiental. 

 

Nesse sentido, os planos diretores elaborados a partir de 1985, como é o caso da 

proposta de Plano Diretor para o município de São Paulo de 1985, analisada em 

maior detalhe no capítulo 6.2 desta tese, e também o Plano Diretor de Curitiba, entre 

outros, passaram a dialogar com maior profundidade com o planejamento ambiental 

e a absorver e intercambiar essas ferramentas. Por outro lado, os estudos de impacto 

ambiental de projetos passaram a requerer avaliações e diagnósticos ambientais 

prévios de suas áreas de influência, exigindo nesse mesmo sentido a sistematização 

da análise ambiental aplicada ao território.  

 

1.5. A Sustentabilidade Ambiental: Novo Desafio para o Plano Diretor 
 

A posição oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos governos em 

relação ao agravamento da crise ambiental mundial, bem como as pressões dos 

movimentos sociais, com a realização de inúmeras reuniões internacionais, e a 

intensa participação de Organizações Não-Governamentais (ONGs) nas instâncias 

preparatórias da Conferencia Mundial Sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

conhecida como Rio 92, trouxeram consigo o fortalecimento da necessidade do 

planejamento como prática racional na busca da sustentabilidade ambiental e da 

manutenção dos recursos naturais em escala planetária. 



 

 

15

 

Apesar disso, no planejamento urbano, em especial na elaboração dos planos 

diretores, prevista constitucionalmente no Brasil, a maior parte dos municípios ainda 

não utiliza instrumentos de gestão urbana e ambiental, para aperfeiçoar seu 

planejamento urbano e ambiental. Nem mesmo as capitais assoladas por graves 

problemas sócio-ambientais e em crise de sustentabilidade ambiental incluem nos 

seus planos diretores opções sócio-ambientais estratégicas, por meio de avaliações 

dos impactos ambientais de suas proposições urbanísticas, de obras de infra-estrutura 

e de processos avaliados com a participação da sociedade civil, visando o 

desenvolvimento futuro das cidades. 

 

Dificuldades na aplicação dos instrumentos de gestão ambiental no planejamento 

urbano têm levado a uma situação em que poucos planos diretores são elaborados 

contendo diretrizes compatíveis com a sustentabilidade ambiental dos municípios. 

Mesmo naqueles municípios onde já se aplicam instrumentos urbanísticos como as 

operações urbanas, o zoneamento territorial e a disciplina de uso e ocupação do solo, 

ainda enfrentam conflitos durante a aprovação e execução desses instrumentos, ante 

os riscos de impactos ambientais nos seus territórios. Recentemente, a partir das 

Operações Urbanas, praticadas desde 1991, em São Paulo e no Rio de Janeiro, têm 

surgido conflitos, em decorrência de diretrizes urbanísticas que apresentam impactos 

ambientais não mitigados ou indesejáveis, como é o caso dos adensamentos 

propostos no âmbito das operações urbanas, e que, em certos casos, poderão agravar 

os indicadores de qualidade ambiental urbana, tais como a qualidade do ar, da água 

ou a sobrecarga da infra-estrutura urbana.  

 

Por outro lado, crescem as exigências dos ambientalistas e dos movimentos em 

defesa de bairros, pela despoluição das águas, proteção das áreas verdes e da reserva 

da biosfera existente nas cidades, bem como de órgãos ambientais estaduais, 

municipais e do Ministério do Meio Ambiente, para que os planos diretores 

municipais estabeleçam ações e diretrizes que considerem a redução dos impactos 

ambientais e a proteção do ambiente. 
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Em 2003, por meio da Medida Provisória no 103, posteriormente convertida na Lei no 

10.683, de 28 de maio do mesmo ano, foi criado o Ministério das Cidades, com o 

objetivo de combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços 

mais humanizados, ampliando o acesso à moradia, ao saneamento e ao transporte. A 

competência do Ministério das Cidades é tratar da política de desenvolvimento 

urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte 

urbano e trânsito. Sua criação contempla uma antiga reivindicação dos movimentos 

sociais de luta pela reforma urbana, e de dar maior atenção à gestão das cidades. 

(BRASIL 2003). 

 

Neste sentido, as decorrências negativas do processo de urbanização são cada vez 

mais monitoradas e reconhecidas. Refletem-se por meio da piora dos indicadores de 

qualidade do ar e das águas; da utilização predatória de áreas de mananciais; pela 

crescente redução das áreas verdes; pela grande impermeabilização do solo, que 

causa constantes riscos de enchentes e deslizamentos de terra; pelos 

congestionamentos no trânsito, que causam perda de tempo e transtornos nos 

deslocamentos da população entre casa e trabalho e vice-versa, além de outros 

conflitos sócio-ambientais crescentes e cada vez mais concentrados nas cidades 

brasileiras. 

 

No caso de São Paulo, por exemplo, a piora dos índices de qualidade do ar é cada vez 

mais vista como interdependente do modelo de transporte que privilegia o transporte 

individual em detrimento do transporte coletivo de alta capacidade (metrô e trens 

urbanos). Tal fato demonstra que a ausência de uma política sustentável para o 

transporte urbano esta diretamente relacionada à qualidade do planejamento urbano 

praticado no município, o qual não vem priorizando os investimentos na rede de 

transportes de grande capacidade, mas que continua privilegiando a construção de 

túneis e viadutos para tentar dar maior vazão ao fluxo e aos congestionamentos 

constantes, sem alterar na base o modelo existente. Mesmo as operações de rodízio 

planejadas para a redução de veículos em circulação, em função da piora dos índices 

de qualidade do ar durante o inverno, quando a cidade enfrenta o fenômeno das 
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inversões térmicas, passaram a ser utilizadas de forma sistemática para reduzir a 

circulação dos quase 6 milhões de veículos existentes do Município.  

 

No trabalho “Municípios e Meio Ambiente: Perspectivas para a Gestão Ambiental 

Municipal”, editado em 1999 pela Associação Nacional de Municípios e Meio 

Ambiente - ANAMMA, diversos artigos demonstram a importância da elaboração de 

planos diretores a partir de orientações de caráter ambiental estratégico. 

 

Entre as conclusões sobre o plano diretor que emergiram da prática dos municípios 

que já haviam criado sistemas de gestão ambiental locais, como São Paulo, desde 

1983, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e Curitiba com secretarias 

de meio ambiente criadas a partir de 1990,  capitais do Norte e Nordeste, e 

municípios de médio porte, como Campinas, Santo André, Novo Hamburgo, Vila 

Velha, Niterói, que participaram de workshops realizados pela ANAMMA onde, 

pode-se destacar: a.expansão urbana desordenada e a ineficiência do Plano Diretor 

tradicional, que não vincula as questões urbanas e ambientais e que são pouco 

discutidos com a sociedade, o que os torna inócuos e pouco eficientes. 

 

Os resultados demonstram as enormes dificuldades enfrentadas pelo município para 

a criação de sistema de gestão ambiental municipal, com a aprovação dos respectivos 

instrumentos de licenciamento ambiental para se tornarem membros efetivos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente. Tais como: baixo grau de articulação do setor 

ambiental com a área de planejamento urbano, o agravamento dos problemas de 

saneamento ambiental, e a ausência de recursos para a proteção do meio ambiente. 

Por outro lado, os maiores avanços deram-se na formação de pessoal técnico 

especializado em gestão ambiental, com novas formas de parceria, por meio dos 

consórcios visando o enfrentamento de problemas ambientais, socialização do uso de 

especialistas e alternativas para gerir os problemas existentes. 

 

Os principais compromissos assumidos na Agenda 21, durante a Conferência Rio 92, 

e a consagração do paradigma da sustentabilidade ampliaram as expectativas de 

construção de uma nova perspectiva mundial para romper com o ciclo de 
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insustentabilidade do planeta. A partir desse marco, reconheceu-se a importância e a 

necessidade da formulação de práticas locais, no Brasil, capazes de enfrentar as 

causas da geração de problemas socioambientais, uma vez que grande parte dos 

problemas ambientais decorrentes da urbanização localiza e inicia-se nos municípios. 

Entretanto, não foram criadas as condições e os recursos necessários para enfrentá-

los, bem como mecanismos para a introdução de novos instrumentos de gestão 

ambiental e urbana para que os municípios pudessem fazer frente aos problemas 

ambientais e ao crescente aumento da parcela da população brasileira que vive nas 

cidades. 

 

Embora sem os recursos necessários para o desenvolvimento das Agendas 21 locais 

preconizadas pela ONU, esta passou a representar para os municípios brasileiros e 

para a sociedade organizada uma possibilidade de retomar a discussão sobre o 

planejamento futuro das cidades, no qual, novamente, o Plano Diretor Municipal é 

reconhecido como uma ferramenta importante na perspectiva de promover a 

sustentabilidade ambiental. 

 

Nesse sentido, as orientações propostas pela ANAMMA 1999 indicam que “o 

desenvolvimento da Agenda 21 local representa uma possibilidade de iniciar o Plano 

Diretor Municipal, ou promover a revisão deste, na perspectiva de construir uma 

cidade sustentável para o novo século”. (PHILIPPI JR et al. 1999, p. 123 ).   

 

Entretanto, após 14 anos da Conferência Rio 92, permanece no caso brasileiro o 

desafio de introduzir, democraticamente, opções sustentáveis nos municípios, em 

particular na formulação de planos urbanos, planos diretores, leis de zoneamento e 

operações urbanas. No caso do plano diretor, instrumento que se propõe como 

ferramenta importante para o futuro da cidade, seja diretamente no plano físico-

urbanístico, seja na definição das políticas públicas municipais de desenvolvimento, 

o desafio torna-se ainda mais concreto e candente. 
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1.6. O Estatuto das Cidades e os novos caminhos para o Planejamento 
Urbano nos Municípios 

 

Somente em 2001, após dez anos de debates e discussões no Congresso Nacional, a 

definição sobre as questões centrais para a reforma urbana consolidou-se com a 

aprovação da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o 

Estatuto das Cidades. 

 

Nesse processo, os movimentos sociais pela reforma urbana tiveram um papel 

importante na definição dessa legislação brasileira sobre política urbana, anunciada 

pelos artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, mas que dependiam de uma 

regulamentação específica para serem aplicados. Muitos desses movimentos sociais 

surgiram em defesa do direito à moradia e pela regularização fundiária de áreas 

ocupadas por favelas e loteamentos irregulares. 

 

Se por um lado a urbanização dos territórios mais excluídos das cidades depende do 

reconhecimento desses direitos, por outro os investimentos que o poder público 

realiza nas cidades por meio dos impostos arrecadados, e que valorizam o solo 

urbano, precisam ser democratizados e resgatados para que novos investimentos 

possam suprir as áreas mais carentes em infra-estrutura urbana nos municípios. 

Questões como o resgate da mais valia urbana decorrente da maior exploração do 

solo urbano em áreas com maior infra-estrutura foram tratadas pelo Estatuto das 

Cidades com a instituição do instrumento da outorga onerosa do direito de 

construções adicionais para que o mercado imobiliário possa investir em áreas 

adensáveis e ressarcir o poder público gerando recursos para investimento em infra-

estrutura urbana, sistema viário, habitação, transportes e meio ambiente. 

 

Assim, esses temas foram objeto de grandes negociações no Congresso Nacional, 

entre empresários do setor da construção civil, do setor imobiliário, agentes públicos 

e privados, entidades de classe, tais como arquitetura, urbanismo, engenharia e 

urbanistas das universidades brasileiras, que se engajaram nesse processo, do qual 

resultou o Estatuto das Cidades e transformou o plano diretor no principal meio de 
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garantir a aplicação nos municípios brasileiros dos princípios e dos instrumentos nele 

instituídos.  

 

O Estatuto das Cidades determinou o conteúdo mínimo do plano diretor e 

estabeleceu normas para sua elaboração, entre as quais se destaca a necessidade da 

participação da população na sua elaboração e a definição dos objetivos a serem 

cumpridos pela propriedade urbana e pela cidade, no cumprimento da sua função 

social.  

 

O Estatuto das Cidades condicionou o Plano Diretor como orientador da definição 

das diferentes áreas do município onde poderá incidir a utilização de um 

instrumentos por ele criados para os municípios possam fazer cumprir a função 

social da propriedade urbana e implantar uma política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. Institui diversos instrumentos de política urbana, vinculando-os ao 

plano diretor, e também estabelece normas para sua elaboração participativa – tratou, 

em capítulo específico, da gestão democrática da cidade, da participação da 

população na definição das políticas públicas e do cumprimento da função social da 

propriedade. 

 

Entre os novos instrumentos de gestão urbana destaca-se a outorga onerosa de 

potencial construtivo; a transferência do direito de construir; o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios; e três tipos de Coeficientes de 

Aproveitamento, que requerem a revisão das formas usuais de planejamento, de 

controle do uso do solo e de zoneamento urbano, separando o coeficiente de 

aproveitamento do tipo de uso do solo. 

 

Destaca-se pela primeira vez em uma lei urbanística nacional a introdução, nas 

diretrizes para a ordenação e controle do uso do solo, de questões ambientais, como a 

poluição e degradação ambiental, o controle do uso excessivo ou inadequado do solo 

em relação à infra-estrutura urbana, a adoção de padrões de produção de bens e 

serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência, 
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bem como a preservação, conservação e proteção do meio ambiente natural e 

construído. Além de diretrizes, são também criados em conjunto com os demais 

instrumentos de gestão urbana já citados a instituição de unidades de conservação, o 

zoneamento ambiental e os estudos prévios de impacto ambiental (EIA) e de impacto 

de vizinhança (EIV). 

 

Assim, o Estatuto da Cidade instituiu uma nova política urbana e confirmou que o 

Plano Diretor não é um produto puramente técnico e científico, mas um instrumento 

que requer a democratização de sua elaboração por meio da participação da 

sociedade civil organizada. Por outro lado, reconheceu a existência de conflitos e a 

necessidade de processos de negociação decorrentes dos interesses divergentes, 

existentes na sociedade brasileira para a solução dos problemas socioambientais da 

urbanização, e para a necessidade de inserção da sustentabilidade ambiental em 

planos diretores.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.3.  Objetivo Geral 
 

Analisar o planejamento urbano do Município de São Paulo quanto a 

sustentabilidade ambiental no período 1971-2004. 

. 

2.4. Objetivos Específicos 
 

Discutir o conceito de sustentabilidade visando sua aplicação ao ambiente urbano. 

 

Elaborar quadro referencial para o Município de São Paulo e identificar as principais 

ameaças a sustentabilidade ambiental. 

 

Estabelecer diretrizes para a sustentabilidade ambiental no Município de São Paulo e 

sua área de influencia. 

 

Analisar as potencialidades de aplicação do instrumento de gestão ambiental 

Avaliação Ambiental Estratégica - AAE como forma de implementar a 

sustentabilidade ambiental no planejamento urbano do Município de São Paulo. 

 

Analisar os planos diretores, a legislação de uso e ocupação do solo (zoneamento) e 

as operações urbanas do Município de São Paulo, no período 1971-2004, no sentido 

de examinar a inserção da sustentabilidade ambiental. 

 

Contribuir para o aperfeiçoamento da inserção da sustentabilidade no planejamento 

urbano do Município de São Paulo e sua área de influência. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Hipótese 
 
O planejamento urbano desenvolvido no Município de São Paulo não vem 

introduzindo a sustentabilidade ambiental por meio de planos diretores, zoneamento 

e operações urbanas realizados, no período 1971-2004. 

 
3.2. Métodos de Pesquisa 
 
Os métodos de pesquisa adotados para comprovar a hipótese desta tese foram: estudo 

de caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, e aplicação de elementos de 

avaliação ambiental estratégica para a análise dos resultados. 

 
3.2.1. Estudo de Caso 
 

Conforme GIL (1996) p.58,“ o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo 

de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento....”. 

 
Neste contexto de utilização segundo GIL (1996), o estudo de caso tem como 

vantagem o estímulo a novas descobertas, a análise da totalidade da multiplicidade 

de dimensões de um determinado problema, focalizando-o como um todo e a 

simplicidade dos procedimentos de coleta e análise de dados. (p.59,60). 

 
Assim o objeto de pesquisa foi o planejamento urbano no Município de São Paulo no 

período 1971-2004, por meio da análise dos planos diretores, zoneamento urbano e 

operações urbanas. A escolha do planejamento urbano na cidade de São Paulo como 

estudo de caso deveu-se ao fato de esta ser a maior cidade brasileira e a quarta cidade 

do mundo, onde se encontram simultaneamente os impactos ambientais urbanos 

típicos de grandes centros urbanos do mundo desenvolvido e os aspectos estruturais 

da exclusão social brasileira, características que tornam seu planejamento urbano um 

grande laboratório para o estudo de alternativas sustentáveis de qualidade de vida 

urbana. 
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Outro aspecto importante que justifica a escolha do planejamento urbano do 

Município de São Paulo é sua inserção numa das maiores  áreas metropolitanas. 

Desta forma as experiências de planejamento urbano praticadas em São Paulo, têm 

potencialidade de repercutir em outras cidades brasileiras e mundiais. 

 

O período de pesquisa escolhido, 1971-2004 deveu-se aos seguintes fatos: 

 

• a partir de 1971 consolidou-se a legislação urbanística do município, a qual 

influenciou o planejamento urbano até os dias atuais;  

• a partir de 1981, com a aprovação da Lei nº 6938/81, no Brasil se 

desenvolveu a legislação ambiental, na qual a proteção ambiental passou a 

fazer parte da agenda de desenvolvimento urbano. Com ela foram 

introduzidos instrumentos de gestão relacionados ao planejamento ambiental, 

destacando-se a Avaliação de Impacto Ambiental de projetos, e 

vislumbrando-se a possibilidade de introdução de novos instrumentos, como, 

por exemplo, a Avaliação Ambiental Estratégica de políticas, planos e 

programas; 

• a aprovação da Lei Federal nº 10.257 - Estatuto das Cidades (Brasil 2001) 

trouxe maior capacidade de interferência à política urbana, com a criação de 

novos instrumentos de gestão urbana e ambiental que fortalecem os Planos 

Diretores e ampliam as condições dos municípios enfrentarem os problemas 

decorrentes dos processos de urbanização. Com essa nova lei foram 

consolidados novos instrumentos de planejamento urbano, como as operações 

urbanas, as quais permitem intervenções urbanas estruturais transformadoras 

das características urbanas. 

• a elaboração e aprovação do Plano Diretor Estratégico do Município em 

2002; 

• a elaboração e aprovação dos Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras e da nova disciplina de uso e ocupação do solo em 2004. 

 

 

 



 25

Cabe salientar que o conhecimento adquirido no planejamento urbano do Município 

de São Paulo, por meio de planos urbanísticos, anteriores a 1971, foram considerados 

como referenciais para o estado da arte do planejamento urbano, tais como, o Plano 

de Avenidas, redigido pelo engenheiro civil e arquiteto Prestes Maia (1930), e o 

relatório MOSES de 1950, a Pesquisa SAGMACS de 1959, e o Plano Urbanístico 

Básico -PUB (SEMPLA 1969). 

 

SOMEKH e  MALTA CAMPOS (2002), no trabalho “A Cidade que Não Pode 

Parar: Planos Urbanísticos do Século XX” realizam uma importante análise dos 

principais conceitos, características e propostas decorrentes desses planos. Esses 

documentos foram analisados como um ponto de partida e de contextualização da 

pesquisa. 

 

3.2.2. Pesquisa Bibliográfica 
 

A pesquisa bibliográfica possibilitou a confecção da base teórica. Analisou-se a 

evolução do conceito de sustentabilidade ambiental, a retrospectiva sobre o 

planejamento urbano no Brasil e a conceituação e evolução da Avaliação Ambiental 

Estratégica-AAE. 

 

Em relação à retrospectiva sobre o planejamento urbano no Brasil, a pesquisa buscou 

compor, por meio de estudos dedicadas e pesquisas realizadas, um histórico sobre o 

tema do plano diretor. 

 

Em relação ao planejamento urbano em São Paulo, foram pesquisados; teses, estudos 

e trabalhos já efetuados, junto às faculdades de arquitetura e urbanismo, Centro de 

Documentação e Informações Técnicas da EMPLASA – Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano SAs e documentos disponíveis em sítios digitais e 

bibliotecas da Prefeitura e da Câmara Municipal de São Paulo, bem como nas 

universidades e centros de pesquisas voltados à temática urbana. Foram pesquisadas 

também as bases de dados bibliográficos Dedalus da Faculdade de Saúde Pública de 

São Paulo/ da USP, Rede de Informações em Saúde Ambiental - Repidisca,  
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A pesquisa bibliográfica sobre o conceito de sustentabilidade ambiental permitiu 

uma revisão do conceito e uma contextualização histórica a partir de sua formulação 

em 1992, por meio de pesquisas sobre os autores referenciais da análise urbanística e 

da ambiental, visando sustentar a lógica da pesquisa quanto à aplicação do conceito 

de sustentabilidade ao ambiente urbano. 

 

Quanto à Avaliação Ambiental Estratégica, instrumento de gestão ambiental 

utilizado internacionalmente para a avaliação de políticas, planos e programas, foi 

realizada um levantamento na bibliografia internacional sobre o desenvolvimento do 

tema. 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica vem sendo incorporada em diversos países como 

instrumento de avaliação, voltada à introdução da variável ambiental, e ao 

reconhecimento de sua contribuição para a inserção da sustentabilidade ambiental, 

previamente à elaboração de políticas, planos e programas, conforme as conclusões 

de SADLER (1996), no estudo de efetividade da Avaliação Ambiental. 

 

A análise do tema foi realizada por meio de orientações e procedimentos 

desenvolvidos por autores que vêm sistematizando o conhecimento sobre o tema, 

bem como em teses de doutorado, artigos de revistas técnicas e científicas 

internacionais1, livros, congressos e jornais técnicos da área, estudos de caso, 

aplicações em diferentes realidades. Foram pesquisados guias, diretrizes oficiais, 

legislações formuladas e praticadas internacionalmente, visando construir um quadro 

para analisar a potencialidade de sua aplicação no Brasil. Deu-se especial ênfase nas 

aplicações da AAE em planos urbanos, recorrendo-se também aos estudos de caso 

aplicados internacionalmente no contexto do planejamento urbano. 

 

Por fim, foram analisados relatórios e estudos de Impacto Ambiental – EIAs de 

programas e projetos e das experiências de Avaliação Ambiental Estratégica-AAE já 

realizadas no Brasil, por meio das fontes de dados de órgãos ambientais federal, 

                                                           
1 Menção especial é feita à entidade - IAIA – International Association for Impact Assessment, 
organização que vem dedicando seus congressos e publicações científicas a estudos para o 
desenvolvimento da AAE. 



 27

estadual e municipal. 

 

3.2.3. Pesquisa Documental  
 

VERGARA (1991) define a pesquisa documental como aquela realizada em 

documentos no interior de órgãos públicos. Neste sentido, a pesquisa possibilitou o 

conhecimento da produção dos órgãos de planejamento municipal e metropolitano, 

bem como toda a legislação urbanística e ambiental de São Paulo, em sua maior parte 

não disponível nas bibliotecas públicas e em bases de dados acadêmicos. 

 

O Estudo de Caso foi realizado por meio de pesquisa documental, método que 

melhor se identificou com o objeto desta tese. Buscou-se pesquisar documentos, 

relatórios técnicos e estudos sobre os planos diretores, zoneamento e operações 

urbanas desenvolvidos no Município de São Paulo, e ainda estudos dedicados ao 

planejamento da região metropolitana, utilizando como fonte de consulta 

documentos internos à Secretaria de Planejamento Urbano do Município de São 

Paulo e Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - EMPLASA. 

 

Desse modo, foram analisados registros de exposição de motivos e justificativas de 

legislações, bem como estudos e informações produzidas pelos órgãos relacionadas 

ao processo de planejamento urbano e a produção da legislação urbanística.  

 

Foram analisados os textos referenciais e os marcos de referência da política urbana 

da metrópole e do planejamento urbano municipal: planos diretores, planos setoriais 

municipais como o de transportes e habitação, planos de desenvolvimento integrados 

e legislações complementares de caráter urbanístico e ambiental, de forma a extrair 

um painel de informações relevantes sobre suas respectivas contribuições à 

introdução da sustentabilidade ambiental no município. 

 

Foram também consultados documentos e pareceres produzidos nos órgãos 

ambientais e respectivos conselhos, notadamente pareceres sobre os estudos de 

impacto ambiental de Operações Urbanas Água Espraiada, Faria Lima e Água 

Branca produzidos pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e na 
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Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sobre a avaliação ambiental de planos e 

programas e projetos urbanos, a exemplo das Avaliações dos Programa de 

Corredores de Ônibus Municipais e do Programa de Canalizações e Vias de Fundo 

de Vale - PROCAV. 

 

Na pesquisa documental foram analisados planos diretores e legislações 

complementares elaborados no município e região metropolitana, conforme se 

registra a seguir. 

 

Os planos diretores não aprovados, no período de 1971-2002, pelo poder legislativo 

foram também analisados, uma vez que constituíram concentração de esforços 

técnicos, políticos e sociais, bases de conhecimento e referenciais do planejamento 

urbano do município, além de possibilitar a identificação de aspectos político-

institucionais, características de processos de negociação social, formas de 

construção de consensos e discutir questões que interferem na transformação de 

planos em políticas públicas. 

 

Assim, planos diretores não aprovados, projetos de lei, estudos e relatórios técnicos 

foram analisados, uma vez que apresentam leituras da cidade no processo de 

planejamento urbano, em especial para verificar como se processou a inserção de 

valores ambientais e de avaliação de impactos. Processou-se também a busca de 

registros existentes sobre as discussões pública dos planos diretores. 

 

Período 1971-1980 
 

Os documentos e os planos analisados neste período foram: o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de 1971- PDDI , instituído por meio da Lei nº 7.688/71, 

o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado - PMDI I de 1970 para, a 

Região Metropolitana de São Paulo. (SÃO PAULO CIDADE 1971), e ainda que o 

período inicial de análise se tenha iniciado em 1971, foi incluído o Plano Urbanístico 

Básico- PUB elaborado em 1969 e a pesquisa SAGMACS, por terem sido utilizado 

como base para a formulação do PDDI/1971 e a Pesquisa da Sociedade de Análises 

Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais – SAGMACS de 1956-
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1958 pelas contribuições ao planejamento urbano da regiäo metropolitana de São 

Paulo. 

 

Analisou-se as Legislações de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de 

São Paulo, a saber, Leis No 898/75 e 1172/76, pela importância no tratamento da 

questão. 

 

Optou-se por incluir na pesquisa a legislação urbanística de zoneamento, por ser esse 

o instrumento de planejamento urbano mais difundido no Brasil, aprovado por lei 

pelas Câmaras Municipais e executado efetivamente, apesar das mazelas decorrentes 

da aplicação das leis no país, o que permite uma expressão mais visível dos conflitos 

ambientais e de interesse vigentes na sua implantação no Município de São Paulo. 

 

Assim, como desdobramento ao PDDI I de 1971, analisou-se a primeira legislação de 

zoneamento, a Lei nº 7.805 de 1° de novembro de 19722. Além dessa última, foram 

analisadas as legislações que promoveram as alterações mais relevantes na disciplina 

de uso e ocupação do solo: (Lei nº 8.001/73, Lei nº 8.769/1978, Lei nº 8.328/75, Lei 

nº 9.300/81 Lei nº 9.412/81, Lei nº 9.048/80, Lei nº 9.411/81).3 

 

Período 1981-1990 
 

Neste período foram analisadas as propostas de Plano Diretor de 1982 (SEMPLA 

1982) e do Plano Diretor 1985/2000 (SEMPLA 1985b) elaboradas pela SEMPLA, 

este coordenado pelo urbanista Jorge Wilheim durante o governo municipal do 

prefeito Mario Covas. Foi incluída na análise a legislação de transferência de 

potencial construtivo, lei municipal no 9.725 de 02 de julho (SÃO PAULO CIDADE 

1984). 

 

                                                           
2 A lei de zoneamento do município teve como antecedentes dezenas de atos, decretos-leis, leis e 
decretos, dos quais o mais importante é o Ato n° 663, de 10 de agosto de 1934 –(Consolidação do 
Código de Obras). 
3 As leis foram selecionadas a partir de um conjunto de 160 leis que alteraram a Lei nº 7.805 de 1972, 
por representarem alterações significativas. 
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Foram analisados a Lei nº 10.676 de 7 de novembro de 1988, que instituiu o Plano 

Diretor de 1988 (SÃO PAULO CIDADE 1988b), aprovada durante o governo Jânio 

Quadros pelo mecanismo de decurso de prazo, e os documentos que o influenciaram. 

Ainda neste período foram analisadas as Operações Interligadas, criadas a partir da 

Lei Municipal do Desfavelamento - nº 10.209, de 9 de dezembro de 1986. (SÃO 

PAULO 1986b). 
 

Período 1991-2000 
 

Nos anos 90, foram analisados os documentos relativos à proposta de Plano Diretor 

de 1991 (SEMPLA 1991), elaborado durante o governo da Prefeita Luiza Erundina, 

o Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1994 e o projeto de lei do Plano Diretor 

Municipal de São Paulo de 1998. Além desses, foram analisadas as Operações 

Urbanas, reguladas por leis específicas a partir das Operações Urbanas: Anhangabaú 

em 1991, Faria Lima e Água Branca em 1995, Centro 1997, que altera a Anhangabaú 

de 1991, Operação Urbana Água Espraiada em 2001, configurando as quatro 

operações urbanas vigentes na cidade4.  

 

Período 2001-2004 
 

Neste período foram analisados o Plano Diretor de 2002, os Planos Regionais 

Estratégicos das Subprefeituras e a nova disciplina de uso e ocupação do solo 

(zoneamento) aprovados em 2004, e a Operação Urbana Água Espraiada aprovada 

pela Lei Municipal nº 13.260/01. 

 

3.2.4. Complementações ao Estudo de Caso 
 

Em complementação aos métodos de pesquisa bibliográfica e documental, o estudo 

de caso pode ser reforçado com o acompanhamento direto pelo autor desta tese, em 

tempo real, do processo de elaboração do Plano Diretor Estratégico, dos Planos 

Regionais de Subprefeituras e da nova disciplina de uso e ocupação do solo durante o 

                                                           
4 Em 2004 foi aprovada a Operação Rio Verde- Jacu, por meio da Lei ...., mas como ainda não entrou 
em vigor, esta não foi inserida na pesquisa.  
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período 2001-2004.5 . Esta participação inspirou-se em (THIOLLENT 1980)6 e 

BRANDÃO (1985)7, e permitiu a análise direta dos posicionamentos dos demais 

agentes envolvidos no processo de elaboração do Plano Diretor 2002, ampliando o 

conhecimento sobre o grau de importância dada pelos agentes sociais, quanto à 

sustentabilidade ambiental. 

 
Esta tese também buscou também inspiração, no sentido lato, na formulação exposta 

por ECO (1988) sobre o objeto da pesquisa científica, de debruçar-se sobre um 

objeto reconhecível e definido, buscar ser útil para os demais, revendo-o sobre uma 

ótica diferente do que já se disse, e fornecer elementos para a verificação e a 

contestação da hipótese apresentada, ou ainda para a construção de hipóteses que 

auxiliem a compreensão do processo e dos conflitos existentes que dificultam sua 

comprovação. (p. 22)  

 
Dessa forma esse contexto foi utilizado para aferição do posicionamento de 

diferentes agentes representativos de setores sociais envolvidos no processo de 

debate e elaboração do Plano Diretor (organizações não-governamentais, 

organizações empresariais, técnicas, agentes públicos e vereadores envolvidos no 

processo), de modo a complementar a coleta de informação documental e conferir 

caráter dinâmico à pesquisa.  

 
3.3. Método de Análise de Resultados 

 
Em relação à generalização dos resultados obtidos, e visando superar as limitações 

do estudo de caso, utilizaram-se para a análise qualitativa dos resultados obtidos, 

princípios fundamentais utilizados no instrumento de gestão ambiental Avaliação 

Ambiental Estratégica, os quais são discutidos a seguir. 

                                                           
5 O autor desta tese foi o responsável pela coordenação técnica dos trabalhos, e acompanhou 
diretamente os processos de participação e negociação social, bem como os debates e as votações 
realizadas no âmbito da Câmara Municipal.  
6 A pesquisa ação definida por THIOLLENT (1980) é “um tipo de pesquisa com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. (p. 14).  
7 BRANDÃO (1985), reconhece a participação direta do pesquisador como agente envolvido no 
processo. No caso do planejamento urbano municipal..  
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O instrumento de gestão Avaliação Ambiental Estratégica - AAE encontra-se em 

vias de ser incorporado à gestão ambiental no Brasil, pelas recomendações do 

manual de AAE elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA 2002) e de 

resolução normativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo. Entretanto, esses 

procedimentos formais estão ainda por ser definidos para sua utilização plena. 

 

A aplicação da AAE na avaliação de planos diretores, tal como vem ocorrendo 

mundialmente em planos urbanos, poderá contribuir para a inserção de objetivos e 

indicadores de sustentabilidade nas opções e diretrizes definidas no plano diretor, tal 

como preconiza o Estatuto das Cidades, no seu Art. 2º, e Incisos I e V...... 

 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 

e futuras gerações; 

IV - 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. (BRASIL 2001) 

 

Como a aplicação da AAE em termos mundiais é uma temática contemporânea, o 

desenvolvimento de procedimentos de análise para sua aplicação no campo do 

planejamento do desenvolvimento das cidades no Brasil, em planos diretores, 

zoneamento e operações urbanas, bem como na legislação urbanística complementar 

poderá implementar a sustentabilidade ambiental, em conformidades com os 

objetivos da política urbana, conforme o Estatuto das Cidades. 
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No caso das Operações Urbanas o Estatuto das Cidades indicou a necessidade do 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. Entretanto, considerou-se essa indicação 

insuficiente para operações urbanas que promovem alterações ambientais 

significativa em áreas acima de 10 ha. 

 

Assim, os planos diretores, zoneamento e operações urbanas elaborados no Período 

1971-2004 em São Paulo, e selecionados para este estudo de caso, foram analisados 

por meio de um quadro elaborado com base neste método de análise, que em linhas 

gerais parte da avaliação dos seguintes elementos fundamentais (MMA 2002, p.22): 

 

1. clarificação da estratégia do plano objeto de avaliação; 

2. identificação ou definição do quadro de referências, objetivos e 

indicadores de sustentabilidade a atingir com o plano a ser avaliado; 

aspectos de proteção ambiental e/ou de avaliação de sustentabilidade 

ambiental; 

3. definição do âmbito da avaliação, ou seja, que estratégias foram  

avaliadas, questões mais significativas utilizadas e escalas de abordagem; 

4. identificação, clarificação e formas de comunicação das responsabilidades 

envolvidas na avaliação; 

5. estabelecimento dos requisitos mínimos, legalmente obrigatórios, ou 

recomendados; 

6. procedimentos formais ou informais de condução da avaliação ambiental, 

preparação e adoção de guias de avaliação e diretrizes de melhor prática; 

7. identificação dos procedimentos de envolvimento público, comunidades, 

e organizações não-governamentais; 

8. identificação e definição do procedimento de revisão e controle de 

resultados, supervisão independente e revisão do desempenho da 

implementação; 

9. clarificação sobre a contribuição da AAE para a decisão, e de como e 

quando os resultados da avaliação foram relevantes e influentes na 

decisão sobre os conteúdos finais do Plano. 
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Essas orientações foram adaptadas ao contexto de análise dos resultados dos planos 

municipais, e são especificados a seguir. Utilizou-se somente, os elementos 1,2,3, 5 e 

9, uma vez que os elementos 4, 6,7 e 8 referem-se a aspectos procedimentais da AAE 

ainda não definidos no Brasil, e que não se ajustariam ao procedimento de análise 

para a revisão de planos diretores no âmbito desta tese, os quais não foram 

submetidos procedimentos formais. Todavia, esses aspectos procedimentais foram 

discutidos no item especifico onde discutiu-se as potencialidades de aplicação da 

AAE no Município de São Paulo. 

 

Quanto aos elementos 1,2,3, 5 e 9, discute-se a seguir como foram utilizados para o 

método de análise dos planos diretores, lei de zoneamento e operações urbanas, que 

constituem resultados desta tese. 

 

Elemento 1 - Clarificação da estratégia do plano diretor objeto de avaliação 
 

Quanto ao elemento 1, clarificação da estratégia do plano objeto de avaliação, os 

planos diretores, leis de zoneamento e operações urbanas selecionados foram 

identificados e analisados do ponto de vista qualitativo, quanto as estratégias, 

objetivos e proporções. 

 

Elemento 2 - Identificação ou definição do quadro de referências, objetivos e 
indicadores de sustentabilidade 
 

Quanto ao elemento 2, identificação ou definição do quadro de referências, objetivos 

e indicadores de sustentabilidade a atingir com o plano a ser avaliado; aspectos de 

proteção ambiental e/ou de avaliação de sustentabilidade ambiental; 

 

O principal conteúdo analisado foi a inserção da proteção ambiental nos planos 

urbanos e/ou como o plano diretor e/ou as proposições do plano analisado abordaram 

os impactos ambientais do processo de urbanização. 

 

Para cumprir essa finalidade foi desenvolvido no item 4.3 um quadro sobre a 

sustentabilidade ambiental no caso específico do Município de São Paulo e sua área 
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de influência, onde foram identificados as principais ameaças existentes. Esse quadro 

foi elaborado por meio de dados e informações secundárias sobre o município 

levantadas em diagnósticos e estudos sobre o ambiente na cidade, utilizando os 

sistemas de informações da Secretaria Estadual do Verde e do Meio Ambiente e da 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano; EMPLASA e Secretaria de 

Planejamentos do Estado de São Paulo, relatórios de qualidade ambiental da 

CETESB, estatísticas e estudos demográficos do SEADE e diagnóstico presentes em 

estudos de avaliação de projetos, e o quadro situacional do município elaborado por 

SEMPLA, para o Plano Diretor Estratégico de 2002.  

 

Para cada um desses objetivos e diretrizes, incluiu-se uma lista de recomendações de 

indicadores de sustentabilidade, de estado do meio ambiente, com o objetivo de 

analisar os planos diretores, leis de zoneamento e operações urbanas durante o 

período 1971-2004, para identificar como se processou o tratamento dos fenômenos 

relacionados às ameaças a sustentabilidade, bem como a identificação e/ou avaliação 

de impactos no planejamento do município. 

 

Não foi realizada uma avaliação quantitativa dos impactos ambientais vis-à-vis aos 

indicadores de sustentabilidade, e as ameaças existentes à sustentabilidade no 

município, dado ao caráter exploratório da pesquisa, e ao foco de análise, centrada 

nos planos diretores e não diretamente na avaliação da magnitude dos efeitos 

identificados no ambiente da cidade. 

 

Para os impactos identificados em cada plano, verificou-se a necessidade de 

avaliações quantitativas e sistemáticas a serem realizadas, e recomendou-se uma 

relação de indicadores capazes de monitorar os fenômenos urbanos considerados 

mais representativos, sob o ponto de vista do autor desta tese. 

 

Visando minimizar essa dificuldade foram definidos, a partir do quadro de ameaças ã 

sustentabilidade do Município de São Paulo, dois fenômenos mais representativos, a 

saber, o espraiamento urbano do Município de São Paulo com o subaproveitamento 

de áreas centrais, e os riscos associados ao adensamento construtivo de áreas centrais 
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ante a infra-estrutura urbana e de transporte existente. 

 

Para cada um deles foram recomendados indicadores de sustentabilidade e, com base 

em pesquisa em dados secundários, verificou-se o comportamento destes 

indicadores, em período compatível com o período de análise do planejamento 

urbano. É o caso do Indicador de ICA - Índice de Crescimento Anual da mancha 

urbana produzido em fase preliminar de estudos pela EMPLASA a media e o 

indicador Material Particulado, MP10, por meio da medição de Partículas Inaláveis - 

PI e Partículas Totais em Suspensão –PTS, presentes na atmosfera, ambos 

monitorados pela CETESB. 

 

Elemento 3 - Definição do âmbito da avaliação, ou seja, que estratégias foram  
avaliadas, questões mais significativas utilizadas e escalas de abordagem 
 

Quanto a definição do âmbito da avaliação, ou seja, que estratégias foram avaliadas, 

questões mais significativas utilizadas e escalas de abordagem, o estudo de caso, 

delineado para a análise do planejamento urbano em relação à sustentabilidade 

ambiental, definiu o âmbito da avaliação e a escala de abordagem. Assim, o âmbito 

da avaliação, foi pré-estabelecido para cidade e sua área de influência, a região 

metropolitana de São Paulo, a partir do quadro de referências de ameaças à 

sustentabilidade, os quais foram identificados e analisados pelo autor. 

 

Com a elaboração deste quadro foi possível identificar e analisar essas ameaças e 

desenvolver um conjunto de objetivos e diretrizes de sustentabilidade que constituem 

a visão do autor desta tese sobre o estado do meio ambiente na cidade de São Paulo.  

 

Para tal utilizaram-se como referenciais a Agenda 21 municipal, e diretrizes 2002 

ambientais, do PDE 2002, uma vez que esses documentos apresentaram um alto grau 

de legitimidade, pois foram discutidos respectivamente no Conselho Estadual de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e no uso do PDE no Conselho de 

Política Urbana, aprovado como lei pela câmara municipal. 
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Elemento 5 - Estabelecimento dos requisitos mínimos, legalmente obrigatórios, ou 
recomendados 
 

Quanto ao estabelecimento dos requisitos mínimos, legalmente obrigatórios, ou 

recomendados; foram utilizadas as recomendações do Manual de Avaliação 

Estratégica, uma vez que ainda não foram definidos requisitos mínimos para a AAE 

no Brasil. Quanto aos requisitos legais utilizou-se a legislação ambiental brasileira e 

a de política urbana. Para esta última, a referência foi o Estatuto das Cidades, e os 

requisitos mínimos por ele estabelecidos para o plano diretor. 

 

Elemento 9 - Clarificação sobre a contribuição da AAE para a decisão, e de como e 
quando os resultados da avaliação foram relevantes e influentes na decisão sobre os 
conteúdos finais do Plano. 
 

Quanto à contribuição da AAE para a decisão, e de como e quando os resultados da 

avaliação foram relevantes e influentes na decisão sobre os conteúdos finais do 

Plano, o elemento não foi utilizado na sua concepção geral, uma vez que tratou-se de 

uma análise dirigida à revisão de planos diretores, leis de zoneamento e operações 

urbanas já elaborados e em grande parte transformados em lei. Entretanto, essa 

abordagem foi utilizada para testar a potencialidade de aplicação da AAE em planos 

urbanos como forma de implementar a sustentabilidade no planejamento urbano do 

Município de São Paulo.  

 

Por fim, com base nessas orientações adaptadas do instrumento AAE, foi construído 

o referencial para a análise dos planos diretores, bem como, dos demais instrumentos 

de gestão urbana: zoneamento e operações urbanas, tendo como base a legislação 

urbanística desenvolvida na cidade de São Paulo no período 1971-2004. 
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4. REVISÃO DO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 

4.1. O Conceito de Sustentabilidade Ambiental 
 

O conceito do “desenvolvimento sustentável” foi definido pela Comissão Mundial do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas como um modelo de 

desenvolvimento que se baseia na conservação e utilização racional de recursos 

naturais e no objetivo de atender às necessidades das gerações atuais e futuras 

(BRUNDTLAND et al., 1991) introduziu um novo paradigma ao desenvolvimento, 

associando o equilíbrio entre o crescimento econômico, a eqüidade social e a 

sustentabilidade ambiental (MOREIRA 1997b). 

 

A partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável, (FERREIRA 1998, p.67) 

afirma que.“o padrão de produção e consumo que caracteriza o atual estilo de 

desenvolvimento tende a consolidar-se no espaço das cidades, estas se tornam cada 

vez mais o foco principal na definição de estratégias e políticas de desenvolvimento”, 

reforçando a importância da busca de alternativas sustentáveis e de qualidade de vida 

para a dinâmica urbana, como  um eixo de referência para a construção de um 

processo de planejamento urbano ético e democrático  
 

Nesse sentido, a cidade de São Paulo, que é considerada a quarta metrópole do 

mundo, e em cujo território se encontram simultaneamente os impactos e os 

problemas ambientais do mundo desenvolvido e os aspectos estruturais da exclusão 

social brasileira, torna-se um grande laboratório para o estudo de alternativas 

sustentáveis de qualidade de vida urbana. Assim, no caso do município de São Paulo 

e de sua área metropolitana requer-se a identificação das principais ameaças à 

sustentabilidade ambiental para avaliar a inserção de critérios de sustentabilidade no 

planejamento urbano no mesmo modo, a busca pela cidade sustentável é um dos 

desafios centrais para a  concretização de um novo modelo de desenvolvimento 

urbano. No caso brasileiro, em que a maior parte da população (IBGE 2001) se 

concentra nas cidades, e faz com que o ambiente urbano no país, como em outras 

partes do mundo, seja o espaço privilegiado dessa mudança de paradigma, trazendo 
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maior importância para o planejamento das cidades e a responsabilidade de inserir 

opções que apóia a concretização da sustentabilidade ambiental. 

 

De acordo com a Agenda 21 Brasileira, as projeções apontavam, em 2000, uma 

proporção de 81,21% da população nacional vivendo em cidades, estimando-se um 

aumento para 88,94%, em 2020. Entre as estratégias prioritárias para a 

sustentabilidade das cidades brasileiras encontram-se: “a necessidade de 

aperfeiçoamento da regulação do uso e da ocupação do solo e do ordenamento 

territorial, o desenvolvimento institucional e a gestão democrática, a mudança no 

padrão de produção e consumo da cidade e o desenvolvimento e estímulo à aplicação 

de instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais visando a 

sustentabilidade urbana” (SABESP 2000, p.52). 

 

Essas estratégias confirmam a importância da introdução da sustentabilidade urbana 

nas cidades brasileiras, mas remetem para as enormes dificuldades e barreiras 

existentes para sua implementação, tendo em vista o distanciamento ainda existente 

entre a aplicação de instrumentos de gestão urbana e o ambiental. Remetem também 

para a necessidade de haver maior articulação entre esses campos, historicamente 

separados, para a dar conseqüência às estratégias propostas. 

 

Como o foco de análise é a inserção da sustentabilidade no planejamento urbano, 

sobretudo nos planos diretores, considerou-se importante a revisão do conceito de 

“desenvolvimento sustentável,” tendo em vista as várias dimensões críticas de 

análise urbana e a contextualização histórica do conceito. 
 

Após a década de 901, modelo único de desenvolvimento econômico assumido pelos 

governos e por correntes que defendem uma política econômica de caráter neoliberal, 

como forma de combater a crise econômica mundial, provocada pelas grandes 

transformações e mudanças decorrentes da globalização, como é o caso da redução 

dos empregos industriais, das mudanças tecnológicas, da revolução da informação. 

Transformações que levaram a uma economia mundial globalizada. Neste cenário, 

                                                           
1 Período marcado pelo fenômeno da globalização e pelo Consenso de Washington 
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bastante diferente do cenário mundial original quando conceito do desenvolvimento 

sustentável, proposto em 1987, no documento coordenado pela ministra da Noruega 

Gro Bruntdtland, faz necessário avaliar-se as perspectivas para sua aplicação, 

considerando que a execução da política neoliberal nos países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil, não evitou a ampliação das tendências socioambientais 

negativas, com o agravamento da pobreza e da exclusão social, particularmente nas 

grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo. 

 

No relatório Nosso Futuro Comum, o qual introduziu o conceito de desenvolvimento 

sustentável, discute-se que “o conceito tem limites, não limites absolutos, mas 

limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização social, no 

tocante aos recursos naturais, e pela capacidade da biosfera absorver os efeitos da 

atividade humana” (BRUNDTLAND et al. 1991, p.9).  

 

De acordo com BRUNDTLAND 1991 et al., a pobreza generalizada não é mais 

inevitável. Assim, o desenvolvimento para ser sustentável precisa atender às 

necessidades básicas de todos, oferecendo-lhes oportunidades de realizar as 

aspirações de uma vida melhor. O documento inseriu também o conceito de 

“eqüidade”, ou seja, o reconhecimento de necessidades e condições desiguais em que 

se encontram os agentes sociais excluídos deve ser um norteador: Outro princípio é 

que os sistemas políticos assegurem a participação efetiva dos cidadãos na tomada de 

decisões, por meio de processos democráticos em âmbito nacional e internacional. 
 
No relatório estão enfatizadas diretrizes para que as políticas públicas considerem a 

relação entre a população e os recursos ambientais disponíveis, os esforços para a 

eliminação da pobreza generalizada e a garantia de acesso mais justo aos recursos, 

bem como para a obtenção de progressos em educação, habitação, serviços 

sanitários, segurança alimentar e em fornecimento de energia. São também  

enfatizadas as necessidades de conservação da biodiversidade (espécies e 

ecossistemas), e de adoção de uma estratégia energética segura, baseada em  

alternativas de baixo consumo e em fontes renováveis de energia. 

Em relação aos desafios urbanos, o relatório (BRUNDTLAND 1991) realçou a 

importância de descentralizar a aplicação de recursos, o poder político e os recursos 
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humanos como forma de favorecer as localidades e as populações pobres. 

Estabeleceu assim os contornos da discussão sobre os limites apresentados pela 

sustentabilidade, impostos pelo estágio atual da tecnologia e pela organização social. 

No tocante aos recursos naturais, avaliou a capacidade da biosfera em absorver os 

efeitos da atividade humana, e reconheceu a pobreza como problema ambiental e 

como questão fundamental para a busca da sustentabilidade. 

 

No relatório Nossa Própria Agenda (PNUD 1991), elaborado de acordo com a 

perspectiva da sustentabilidade ambiental para os países do Hemisfério Sul, também 

parte integrante dos esforços preparatórios para a Rio 92, destacou-se a necessidade 

de melhorar a qualidade ambiental dos bairros pobres em todas as cidades da 

América Latina e Caribe, especialmente nas regiões metropolitanas existentes nessas 

regiões. 

 

Ressaltou-se também nesse documento a importância dessas regiões como centros de 

produção e consumo e como utilizadores de recursos naturais para atender às 

demandas diversas. Ao mesmo tempo em que se destacou o potencial de trabalho das 

populações desses locais na criação de alternativas de enfrentamento dos problemas 

habitacionais, por meio de programas de desenvolvimento comunitário à base de 

autoconstrução, abordaram-se também as relações urbano/rurais no enfrentamento de 

problemas ambientais e sociais, reconhecendo a cadeia de relações causais que 

entrelaça os problemas. (PNUD 1991). 

 

Assim, do ponto de vista dos países em desenvolvimento, a agenda ambiental 

apresenta particularidades, como, por exemplo, a divida externa e a má distribuição 

da renda, que requer soluções específicas para a busca de um modelo de 

desenvolvimento sustentável, especialmente nas cidades latino-americanas, onde a 

pobreza de grande parte de seus habitantes faz com que a construção das cidades se 

dê sob condições ambientais e sociais complexas. 

 

Além de estruturarem as bases para a discussão do conceito de sustentabilidade, no 

plano das políticas e estratégias, os relatórios Nosso Futuro Comum e Nossa Própria 
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Agenda contribuíram de forma determinante para a preparação e realização da 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida pela 

ONU, e também conhecida por Rio 92. Nela foram assinados tratados e convenções 

importantes, como as convenções do Clima, das Florestas e da Biodiversidade, a 

Carta da Terra, bem como o documento mais importante, a Agenda 21, que 

estabeleceu um programa para o enfrentamento dos problemas ambientais mundiais, 

com compromissos financeiros a serem cumpridos pelos países desenvolvidos.  

 

Entretanto, apesar dos avanços nas negociações e na formulação das propostas, os 

precários resultados obtidos após a Rio 92 ameaçam a capacidade do sistema da 

ONU de influir na perspectiva de transformações efetivas nas relações internacionais, 

e na construção do desenvolvimento sustentável em escala global. O não-

cumprimento das metas e compromissos assinados em 92 por parte dos governos dos 

países desenvolvidos, especialmente pelos Estados Unidos da América, foi objeto de 

avaliação na Conferência Internacional Rio + 10, realizada em 2002. 

 

4.2. A Sustentabilidade Ambiental e o Conceito de Ambiente Urbano 
 

Para aproximar a revisão do conceito de sustentabilidade em sua aplicação ao 

ambiente urbano, a seguir desenvolve-se revisão específica face aos diferentes 

enfoques teóricos da análise urbanística crítica e da análise ambiental. 

 

O conceito de ambiente urbano pode ser entendido, segundo MOREIRA 1997, p.2, 

como “a relação dos homens com o espaço construído e a natureza nas aglomerações 

de população e de atividades humanas”. Assim o espaço construído, para MOREIRA 

1997, é o resultado da profunda transformação do ambiente para adequá-lo às 

necessidades da aglomeração e para transformá-lo no habitat da população e das 

atividades humanas aglomeradas. 

 

Nesse sentido a sustentabilidade urbana envolve fatores ambientais, econômicos e 

sociais, que se manifestam pela forma como os homens se relacionam com o 

ambiente. 
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Segundo MOREIRA 1997, nos ecossistemas que abrangem aglomerações de 

população e atividades humanas a energia e as matérias necessárias a seu 

desenvolvimento provêm predominantemente do seu exterior. Isso possibilita o 

desenvolvimento desses ecossistemas tendo por limite apenas a disponibilidade de 

recursos naturais não importáveis. (p. 3). 

 

Daí advém o interesse nos estudos de sustentabilidade em ecossistemas urbanos 

modificados, pela preservação da água, ar, solo, silêncio, microclima e tudo o que 

possa impor limites físicobióticos ao seu desenvolvimento. Entretanto, como as 

relações de apropriação e uso desses recursos pelos homens são também constitutivas 

do ambiente urbano, essas relações também devem ser incluídas na dimensão da 

sustentabilidade do ambiente urbano. 

 

Quanto aos diferentes enfoques, na análise urbanística, segundo MOREIRA 1997, na 

construção da teoria urbana em Castells, um dos teóricos fundamentais da análise 

urbanística estruturalista, faltou explicar as relações constitutivas da dimensão 

biológica da reprodução ampliada da força de trabalho. Também na abordagem de 

Lojkine, outro adepto dessa corrente, o ambiente urbano e suas relações bióticas 

também não são considerados. (CASTELLS 1972; LOJIKINE 1981). 

 

Os estudiosos da análise ambiental reagem a essa omissão do componente biótico 

tanto em relação às argumentações do marxismo-estruturalista e às dos teóricos da 

ecologia urbana. Há dissenso, e questões não solucionadas no pensamento 

urbanístico sobre o grau de inclusão da natureza e das dimensões bióticas nas 

relações constitutivas do ambiente urbano. Para compreender a especificidade do 

meio urbano, MOREIRA 1997 formulou um conceito de ambiente urbano.  

“Entendemos como característicos do meio urbano a aglomeração de 

população e de atividades humanas, o espaço construído e a natureza 

profunda modificada pela aglomeração...” “Na perspectiva urbanística que 

trata da apropriação e da fruição do espaço urbanizado e construído 

organizada pelo processo social, o ambiente é o conjunto de relações dos 

homens com o espaço construído e com os remanescentes da natureza que 
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convivem com os homens no espaço urbanizado e construído” (MOREIRA 

1997, (p. 5)). 

 

A análise ambiental contemporânea por sua vez utiliza o conceito de ambiente, que 

advém da teoria de sistemas e que influenciou as concepções do planejamento 

urbano e ambiental, bem como os métodos e técnicas por eles utilizados. O 

planejamento ambiental adaptou da teoria de ecossistemas o conceito de sistema 

ambiental, influenciado pela concepção dos biólogos (concepção ecossistêmica), 

levando-o também a privilegiar os aspectos biofísicos na análise do ambiente urbano 

a minimizar, ou mesmo a desconsiderar as contradições e conflitos sociais existentes 

nas relações do homem com o espaço construído e com a base de recursos naturais 

que dão suporte ambiental à vida nas cidades. 

 

Tal redução explica-se pela origem do conceito de sistema ambiental, a partir da 

ciência biológica e dos processos eletrônicos, que buscavam simular a interação de 

organismos biológicos. O desenvolvimento do pensamento sistêmico foi formulado 

pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy. O conceito de organismo, desenvolvido por 

Bertalanffy entre os anos de 1920 e 1930, baseia-se na idéia de que “o organismo não 

é um conglomerado de elementos distintos, mas uma espécie de sistema possuindo 

organização e integração” (BERTALANFFY 1950). 

 

Assim, nos estudos ambientais, o meio ambiente é tratado como um sistema, isto é, o 

conjunto das partes que se integram, diretas ou indiretamente, de modo que cada uma 

delas dependa do comportamento das demais. A análise dos fenômenos no interior 

do sistema se processa por meio do conhecimento dos processos e dos fluxos de 

matéria e energia, os quais resultam em conexões e relações de dependência entre 

suas partes físicas e bióticas. Em geral, a complexidade das relações sociais não é 

tratada de forma condizente, mas, como uma adição ou um complemento da análise, 

com menor importância para o conhecimento das dinâmicas urbanas existentes. Estes 

aspectos sócioambientais são quase sem exceção especiais para a gestão dos 

problemas observados em relação à sustentabilidade urbana.  
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Essa concepção, que permeia a análise ambiental contemporânea nos estudos 

ambientais urbanos, e tem levado freqüentemente à minimização dos aspectos 

relacionados à presença do homem e da cidade como seu habitat, e das relações do 

homem com o espaço construído, bem como os conflitos socioambientais existentes. 

 

Quanto aos discursos ou interpretações atuais existentes sobre a sustentabilidade do 

ambiente urbano, discutem-se a seguir os principais.  

 

4.2.1. Os Discursos da Sustentabilidade Urbana 

 

Entre os autores nacionais, AXELRAD 1999 identificou o risco da dependência do 

conceito de sustentabilidade à hegemonia do “discurso” dominante, referindo-se ao 

discurso das forças hegemônicas do projeto desenvolvimentista neoliberal, as quais 

podem dar seu próprio conteúdo à noção de sustentabilidade, e concluiu que essa 

questão do discurso hegemônico está em aberto. Refere-se ao poder dos agentes de 

acordo com sua presença político-social, para elaborar a definição do que seja sua 

visão sobre a sustentabilidade, questão que, do ponto de vista de AXELRAD, como 

dependente do referencial e da força relativa desses agentes no campo das idéias e, 

portanto, relacionada ao terreno do discurso ideológico.  

 

AXELRAD 1999 sintetizou três articulações lógicas utilizadas nos discursos entre a 

reprodução das estruturas urbanas e sua base material, a partir de formas distintas de 

representação das cidades: a representação tecnomaterial das cidades baseada nos 

conceitos de “racionalidade ecoenergética” (Pillet e Odum), a representação segundo 

o modelo de metabolismo urbano e a representação da cidade como espaço da 

“qualidade de vida”, as quais são discutidas a seguir.  

 

No discurso sobre a racionalidade ecoenergética, a cidade é vista, em sua 

continuidade material de estoques e fluxos, como uma matriz composta por um vetor 

de consumo de espaço, energia e de matérias-primas, e de produção de rejeitos, ou 

seja, como um sistema ambiental fechado. (AXELRAD 1999). 
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Ao interpretar esse discurso percebe-se que a cidade é tratada como se fosse um 

sistema termodinâmico, sendo o urbano o lugar da desordem ou da entropia, e a (in) 

sustentabilidade urbana causada pelo desequilíbrio entre o fluxo energético 

importado e o exportado como rejeito. De acordo com essa interpretação, caberia ao 

planejamento urbano e ambiental definir como minimizar a degradação energética e 

reduzir esse caminho de irreversibilidade. Assim, para enfrentar os problemas 

buscam-se novos modelos técnicos do urbano e fundamentos econômicos da 

racionalidade aplicados aos fluxos matéria-energia (lei da conservação da matéria e 

energia), além da eficiência ecoenergética da cidade.  

 

No modelo do “metabolismo urbano” ou da representação ecossistêmica das cidades, 

a cidade é composta por movimentos interativos de circulação, troca e transformação 

de recursos em trânsito. Utiliza-se a metáfora biológica da “resiliência” a capacidade 

adaptativa dos ecossistemas urbanos para superar sua vulnerabilidade a choques 

externos. Nesse modelo de interpretação, a (in)sustentabilidade urbana se expressa na 

incapacidade de reprodução adaptativa das estruturas urbanas diante das condições 

materiais requeridas para a sua reprodução.  

 

Já na representação da cidade como espaço da “qualidade de vida”, a 

sustentabilidade é baseada nos componentes não mercantis da existência cotidiana, 

ou seja, na universalização de direitos à saúde e à educação, que garantem a 

cidadania das populações urbanas, especialmente nas implicações sanitárias e 

ambientais das práticas urbanas. Nesse sentido, a cidadania urbana se expressa em 

políticas ambientais urbanas, construídas por meio do diálogo e da negociação social 

entre os diferentes agentes sociais. Utiliza-se também a noção de patrimônio como 

caráter imaterial, relacionado à identidade dos lugares: valores e heranças 

construídas, estéticas e culturais. Assim a materialidade das cidades é política e 

socialmente construída, e sua reprodução é dependente das condições sociais e  

políticas. 

 

A sustentabilidade ambiental neste discurso é vista ou expressa nessa interpretação 

pela capacidade de as políticas urbanas adaptarem-se à oferta de serviços urbanos, à 
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quantidade e à qualidade das demandas sociais, buscando o equilíbrio entre as 

necessidades e os meios de satisfazer as demandas por serviços urbanos e 

investimentos em infra-estrutura. O resultado sócioespacial da falta de equilíbrio 

entre oferta e demanda exprime-se sob a forma de segregação espacial entre 

populações atendidas e não-atendidas (exclusão social e territorial, cidade legal 

versus cidade ilegal), e pela desconsideração aos riscos sociais decorrentes do meio 

físico: moradias em áreas inundáveis e de risco geotécnico. 

 

AXSELRAD 1999 apresenta, portanto, o debate da sustentabilidade fora dos marcos 

do determinismo ecológico, para afastar-se das representações do espaço e do meio 

ambiente que descaracterizam a dimensão política do espaço urbano, e sua 

complexidade social e histórica. Corroborando com Axselrad, questiona-se a idéia de 

que o espaço e os recursos materiais possam ter um único modo racional e 

sustentável de uso. 

 

Quanto à inserção da sustentabilidade ambiental no planejamento urbano, MOURA 

COSTA 2000 questionou se o desenvolvimento urbano sustentável é uma falsa 

proposta ou um novo discurso ideológico do planejamento urbano contemporâneo, 

rótulo de marketing na competição global ou utopia a ser seguida. A autora examina, 

conforme exposto a seguir, os conflitos teóricos decorrentes da noção de 

desenvolvimento urbano sustentável, fazendo uma revisão das abordagens recentes 

em análise ambiental e da urbana, e entre formulações teóricas e propostas de 

intervenção que se traduzem em uma visão crítica ao planejamento urbano. 

 

MOURA COSTA 2.000 considera que “em grande parte permanece subestimada ou 

inexistente a dimensão espacial/urbana das análises, ou de forma mais radical negada 

como não-ambiental ou não-natural”. Dualidade apontada também por HARVEY 

1996, que identifica um ponto cego de enormes proporções causado pelo movimento 

ambientalista para com a própria existência das cidades. 

 

“Se o pensamento biocêntrico está correto e as fronteiras entre atividades 

humanas e atividades dos ecossistemas devem ser quebradas, então isto 
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significa que não somente o processo ecológico deve ser incorporado em 

nosso entendimento da vida social, mas também significa que os fluxos de 

moeda e mercadorias e as ações transformadoras dos seres humanos (por 

exemplo, na construção de sistemas urbanos) têm que ser entendidos como 

processos fundamentalmente ecológicos”. (p 391-2). 

 

Outro aspecto destacado por MOURA COSTA 2000 apud BREHENY 1992; 

HAUGHTON & HUNTER 1994, é a crítica ao planejamento urbano americano pelo 

fato de ser “pouco permeável às diferenças sociais cada vez mais acentuadas na 

estrutura social daquele país, e a aceitação generalizada entre autores mais críticos 

que o planejamento urbano só tende a manter o “status quo” ou reforçar um 

determinado projeto de modernidade. Embora, na visão européia haja uma longa 

trajetória de intervenção do Estado nas cidades mediante diversas políticas 

socioespaciais e ambientais”.(p. 60). 

 

Em síntese, MOURA COSTA 2000 considera que no campo dos estudos ambientais, 

embora ocorra o alargamento de bases conceituais, permanece subestimada a 

dimensão espacial/urbana das análises. O espaço é freqüentemente ignorado nas 

noções de sustentabilidade. Curiosamente as experiências recentes de planejamento e 

práticas urbanas, em especial no primeiro mundo, desconhecem tal dualidade e têm 

assumido o desenvolvimento sustentável como principal meta a orientar as propostas 

de ação no espaço urbano.  

 

Por outro lado, as experiências recentes sobre as práticas de planejamento urbano 

demonstram que, enquanto essa dualidade não está resolvida do ponto de vista da 

análise crítica teórica, as práticas efetivas e o movimento social vão abrindo o 

caminho para o alargamento das possibilidades de construção efetiva da 

sustentabilidade ambiental. 

 

Assim, conclui-se que para a construção efetiva da sustentabilidade ambiental na 

elaboração de planos diretores o planejamento da cidade deve incorporar a noção da 

sustentabilidade fora dos marcos do determinismo ecológico, porém sem subestimar 
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a dimensão espacial/urbana, a dimensão política e econômica do espaço urbano em 

sua complexidade social e histórica. Nesse sentido, os objetivos e indicadores de 

sustentabilidade urbana devem incluir aspectos sociais, de atendimento em serviços 

públicos e políticas públicas inclusivas para as populações pobres e integrá-los aos 

indicadores usuais de qualidade ambiental, como qualidade da água, do ar, do solo. 

 
A seguir discute-se a sustentabilidade urbana para o caso do município de São Paulo, 

e de sua área de influência. 

 
4.3. A Sustentabilidade Ambiental no caso do Município de São Paulo e de 

sua Área de Influência.  
 

Para analisar em que medida os planos urbanos inserem a sustentabilidade ambiental 

na elaboração de planos diretores e outros instrumentos de legislação urbana, quanto 

aos conteúdos relacionados à proteção ambiental e à redução dos impactos, elaborou-

se a análise das principais ameaças à sustentabilidade ambiental na cidade de São 

Paulo e de sua área de influência, tema do estudo de caso. Em função da 

disponibilidade de dados e informações existentes, selecionou-se como área de 

influência a Região Metropolitana2 de São Paulo (RMSP), na qual se inclui a Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê e a área urbana contínua à cidade de São Paulo3.Trata-se 

de uma região administrativa composta por 39 municípios4. 

 

A imagem a seguir permite uma visualização da área urbana metropolitana, e do 

perímetro do município (SEMPLA 2001c). A imagem foi gerada a partir de imagens 

em infravermelho do satélite Landsat 7 de 2000, Sensor ETM, órbita 219, ponto 76.  
                                                           
2 A região metropolitana de São Paulo, com 8.051 km2, é formada por 39 municípios, sendo o de São 
Paulo, com 1.509 km2, o seu centro. A população atual da RMSP é de 17,9 milhões de habitantes, 
com as seguintes características:  95,75% da população é urbana, 10,4 milhões estão concentrados no 
Município de São Paulo e apenas 8 dos 39 municípios metropolitanos não formam uma mancha 
urbana contínua com os demais municípios  
3 Municípios não conurbados de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Guararema, Santa Isabel, Mairiporã, 
Pirapora do Bom Jesus, Juquitiba e São Lourenço da Serra. 
4 Os municípios que compõem a região metropolitana são os seguintes: ao centro, São Paulo; a oeste 
Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Santana do Parnaíba, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, 
Vargem Grande Paulista; a sudoeste, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, São Lourenço da 
Serra, Embu-Guaçu e Juquitiba; a sudeste, São Caetano do Sul, Diadema, Santo André, São Bernardo 
do Campo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; a leste, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis; a nordeste, 
Guarulhos, Arujá e Santa Isabel; ao norte, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã e Francisco 
Morato. 



 

 

50

 

Figura 1 – Área  Urbanizada do  Município  e  da  Região  Metropolitana  de  São 
Paulo / 2000 

 
  

N 
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A abordagem da sustentabilidade no caso do município de São Paulo é aplicada com 

uma conceituação de desenvolvimento sustentável, com ênfase simultânea e 

integrada nos aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental, bem como nos 

relacionados à sustentabilidade sócio-urbana. Nesse sentido, as ações estratégicas 

devem ser consideradas de forma equilibrada tanto para a redução e mitigação dos 

impactos ambientais existentes como para a potencialização de tendências positivas e 

enfrentamento das tendências negativas pré-existentes na região, para que os planos 

diretores e os planos urbanos em geral possam contribuir para a sustentabilidade 

ambiental da metrópole. 

 
Assim, a partir do paradigma de desenvolvimento sustentável os fatores de 

sustentabilidade adotados incluem as dimensões – econômicas, sociais, político-

institucionais, de desenvolvimento urbano e territorial, e especialmente os 

relacionados à conservação da biodiversidade regional. 

 
Em relação aos efeitos das decisões estratégicas na potencialização ou redução de 

impactos ambientais e sua repercussão de indução ou contribuição à solução dos 

grandes desafios estruturais para a sustentabilidade da Região Metropolitana de São 

Paulo, destacamos dois eixos temáticos: a tendência de expansão urbana sobre as 

franjas da metrópole com a perda de população residente nos núcleos centrais, e os 

efeitos potenciais do adensamento urbano no ambiente, problemática crescente na 

cidade de São Paulo a partir de Operações Urbanas, propostas no plano diretor 

aprovado em 1988 e iniciadas em 1991.  

 
A tendência de expansão urbana sobre as franjas da metrópole esta associada à 

presença de assentamentos precários, ocupações em áreas de risco por favelas e 

ocupações irregulares que configuram a chamada cidade ilegal, também objeto de 

preocupações candentes dos planos diretores municipais e das políticas estadual e 

municipal de uso do solo, habitação e meio ambiente. 

 
A conjugação desses fatores tem levado a uma situação crítica para a 

sustentabilidade ambiental urbana, verificável pelo estado atual do ambiente urbano 

no inicio do século XXI, conforme exposto a seguir. 
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4.3.1. Ameaças à Sustentabilidade Ambiental do Município de São Paulo e 
sua Áreas de Influência 

 
Por motivo de seu rápido crescimento concentrado no século XX, São Paulo, com 

menos de 250 mil habitantes em 1900, passou a abrigar mais de 10 milhões um 

século depois, enquanto sua região metropolitana chegou a mais de 17 milhões na 

virada do século. Nesse contexto, classes proprietárias e frações de capital 

encontraram um terreno comum na exploração dos ganhos proporcionados pela 

valorização do solo urbano. (SOMEK & MALTA CAMPOS 2000, p.185). Esse 

crescimento rápido e concentrado produziu sobre o território e seus recursos naturais 

um conjunto de problemas sociais, econômicos e ambientais abordados a seguir. A 

questão ambiental passou a fazer parte da agenda oficial da região metropolitana, 

através de um viés sanitarista e de comando e controle ambiental a partir da década 

de 1970, quando os efeitos negativos da poluição das águas e do ar passaram a ser 

objeto de maior atenção do poder público no planejamento metropolitano.  

 
Nesse sentido as maiores ameaças ao ambiente natural da cidade incluem: 

 
• o uso do solo com o espraimento urbano e subaproveitamento de áreas 

centrais dotadas de infra-estrutura; 

• o excesso de adensamento construtivo em áreas centrais face à capacidade de 

suporte da infra-estrutura de transportes existente; 

• o modelo de transporte excessivamente dependente do transporte individual e 

de média capacidade (ônibus) e a insuficiência de rede de alta capacidade; 

• geração e disposição de resíduos; 

• degradação do ambiente natural, com redução das áreas cobertas por 

vegetação natural e perda de habitats; 

• qualidade das águas, proteção aos mananciais e escassez de recursos hídricos; 

• insuficiência de redes de tratamento de esgotos e lançamento de esgotos in 

natura em corpos d’água; 

• qualidade do ar: Emissões de poluentes no ar, em especial devido à frota 

circulante de veículos; 

• impermeabilização do solo urbano, deficiências na macrodrenagem e risco de 
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inundações. 

Por outro lado, os efeitos da má distribuição de renda e da conseqüente exclusão 

social de grandes parcelas da população, interagem com essas agressões ambientais, 

potencializando-as e criando um contexto de problemas sociais e econômicos, entre 

os quais se destacam: 

 

• grande número de moradias precárias e favelas; 

• alto índice de desemprego; 

• insuficiências na rede de educação e de saúde pública; 

• alto índice de violência urbana; 

• sobrevalorização do solo nas áreas centrais com maior infra-estrutura. 

 

O Uso do Solo da Metrópole: Aspectos Demográficos, Econômicos e 
Sociais 

A RMSP destaca-se das demais, entre outros fatores, por concentrar o maior 

contingente populacional, por apresentar a maior densidade demográfica (2.548,72 

hab/km2) e por se relacionar intensamente no contexto regional – em um raio de 150 

km – com um território ampliado, a Macrometrópole ou Complexo Metropolitano 

Expandido. Esse complexo compreende, além da região metropolitana de São Paulo 

(17,9 milhões de habitantes), as regiões metropolitanas da Baixada Santista (1,5 

milhão de habitantes) e de Campinas (2,3 milhões de habitantes); as aglomerações 

urbanas de Sorocaba e do Vale do Paraíba; e microrregiões contidas no seu perímetro 

(SÃO PAULO - ESTADO, 2004); IBGE 2000. 

A Macrometrópole respondia, em 1996, por 90,3% de todo o valor agregado 

industrial do Estado de São Paulo. No mesmo ano, o município de São Paulo era 

responsável por 33,1% do valor adicionado industrial, 40,3% das unidades locais 

instaladas e 33% do volume de empregos, em relação aos totais do Estado. (SEADE 

1996). 
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Pela posição estratégica que ocupa na rede mundial de cidades, São Paulo tornou-se 

base regional de atuação de grandes grupos transnacionais e núcleo irradiador de 

decisões e fluxos de capital de alcance subcontinental e tanto a cidade quanto a 

metrópole mantêm sua importância nacional enquanto centro industrial, além de 

reforçar seu atrativo aos investidores, em função, principalmente, da amplitude de 

seu mercado, da infra-estrutura instalada, da qualificação de mão-de-obra e de seu 

dinamismo social e cultural. (SEMPLA 2001a).  
 

A globalização da economia mundial acelerada nos anos 1990 exigiu a reestruturação 

produtiva da indústria no conjunto da economia brasileira, deixando grandes traumas 

e seqüelas sociais: a política econômica federal favoreceu uma abertura descontrolada 

da economia, a valorização cambial deprimiu as exportações. Com a ausência de uma 

nova política industrial e, num plano mais abrangente, de um projeto nacional de 

desenvolvimento, o país ficou à mercê dos ventos aleatórios da globalização 

econômica de caráter neoliberal, e da especulação financeira internacional, além de 

reproduzir internamente um padrão econômico concentrador de renda e predatório em 

se tratando dos recursos humanos e ambientais (SEMPLA 2001a ). 

 

Como conseqüência, a reestruturação econômica sem parâmetros norteadores para 

controlar os efeitos sociais negativos, tais como desemprego, redução do trabalho 

formal, queda da renda dos trabalhadores, além de políticas concertadas e 

compensatórias, os trabalhadores vinculados ao mercado formal de trabalho e os 

segmentos mais carentes da população foram as maiores vítimas, pois suas condições 

de vida e trabalho se deterioraram sobremaneira.  

 

Na Região Metropolitana de São Paulo localizam-se os efeitos mais dramáticos dessa 

crise, como se pode observar pelos indicadores de emprego: 15,9% de desempregados 

no Município de São Paulo e 17,7% na região metropolitana, relativamente à 

população economicamente ativa e com o aumento da criminalidade. (SEADE-

DIEESE 2001 apud SEMPLA 2001ª). 
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A Influência na Estrutura Urbana dos Aspectos Demográficos 
 

O crescimento vegetativo é o principal fator de crescimento no município, conforme 

se verifica pela diminuição da natalidade de 28,23% a partir de 1980 para 21,65% 

nascidos vivos por mil habitantes em 1996. A diminuição do saldo migratório que no 

período 1980/1991 foi de menos 756 mil pessoas e, no qüinqüênio 1991/1996, da 

ordem de menos 515 mil pessoas. (SEMPLA 2001 b). Apesar da redução das taxas 

de crescimento populacional nos períodos de 1980 a 1991 e de 1996 a 2000 para o 

município de São Paulo, para a Região Metropolitana, as taxas de crescimento são 

altas nos municípios e distritos periféricos. 

Nesse contexto, observa-se que a população do Município de São Paulo vem 

reduzindo seu crescimento simultaneamente ao crescimento expressivo dos 

municípios periféricos. Enquanto a capital crescia a taxas de 1,18% ao ano na década 

de 80 e 0,88% ao ano na década de 90, os demais municípios metropolitanos 

registram um crescimento populacional com valores médios de 2 e 9% a.a. nos anos 

90 (SEMPLA 2001a). 

Os distritos periféricos do município de São Paulo e alguns municípios apresentam 

taxas de crescimento populacional de 5 a 13,41% no último Censo. IBGE 2001. Do 

ponto de vista da distribuição espacial da população (até 1980 todos os distritos da 

capital ganharam população com exceção de algumas áreas localizadas na região 

central).  

A partir de 1980 até 1991 passaram a ocorrer perdas de população em todo o centro 

expandido e que atingiram alguns distritos mais próximos das Zonas Norte, Leste e 

Sul e as maiores taxas de crescimento ocorrem em distritos periféricos. Já no período 

1991/2000 espraia-se uma grande mancha de distritos que perdem população e 

generaliza se o crescimento de todos os distritos periféricos e limítrofes a outros 

municípios metropolitanos, como Anhangüera, Brasilândia, Grajaú e outros. O 

mesmo crescimento se verifica nos municípios limítrofes a esses distritos. 

Esses dados demonstram que do ponto de vista demográfico o centro da região 

metropolitana apresentou perda de população nos seus distritos e pólos centrais, e 
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houve crescimento da população na periferia da região metropolitana. Por outro lado, 

os efeitos desse crescimento sobre as regiões periféricas refletem-se na ocupação do 

solo nas franjas periféricas, pressionando o ambiente natural, áreas de proteção de 

mananciais e com redução da biodiversidade, expressa pela redução de vegetação 

natural. 

 
Essas tendências se ampliam na medida em que as estimativas populacionais da apud 

Fundação SEADE para 2020 a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

(2004), indicam tendência de decréscimo das taxas gerais de crescimento 

populacional, passando para 1,2% a.a. no período 2005 a 2010 e para 0.89% na 

segunda década do século 21. Essas mesmas projeções apontam para o 

aprofundamento da tendência de perda de população nos distritos situados no anel 

intermediário, e de continuidade de aumento da populacional em distritos periféricos. 

 
Figura 2 - Região Metropolitana de São Paulo: Taxa de Crescimento Populacional 

1991 - 2000 
 

 
Fonte: SEMPLA 2001b 

 
A seguir discute-se como as tendências de perda de população nos distritos centrais 

do município de São Paulo e o aumento da população sobre as regiões periféricas se 
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refletem no aumento da expansão urbana e na pressão sobre as áreas protegidas e o 

ambiente natural. 

Efeitos da Expansão Urbana na Qualidade Ambiental 
 

A expansão urbana no Município de São Paulo não respeitou as limitações e 

potencialidades de seu sítio natural, avançando indiscriminadamente sobre os fundos 

de vales e terrenos com altas declividades. A cidade de São Paulo apresenta hoje, 

870 km2 de área urbanizada em uma área total de 1.512 km2. (SÃO PAULO CIDADE 

2001b). Esse processo de apropriação do espaço, associado às sucessivas crises 

econômicas e à ausência/descontinuidade das políticas públicas, resultou em uma 

cidade desigual, do ponto de vista social, territorial e ambiental. 

 

O ritmo da expansão da urbanização e o crescimento da população acentuaram-se a 

partir da década de 1950, mantendo-se até meados da década de 1980. A partir de 

então vem apresentando taxas menores. O gráfico abaixo mostra a evolução da área 

urbanizada da RMSP e da correspondente densidade populacional média. Pode-se 

observar que entre as décadas de 1950 e 1960, quando houve grande crescimento 

populacional, as densidades médias diminuíram, indicando uma grande expansão da 

ocupação horizontal do território. Esse ritmo tornou-se mais lento a partir dos anos 

70 e até hoje,quando o ritmo de crescimento populacional passou a diminuir, e as 

densidades e a expansão tendem a aumentar lentamente, mas indicando que as áreas 

já ocupadas estão adensando. 

 

A população mais pobre sofre com o processo de exclusão social e territorial, e em 

especial com a dificuldade de acesso à moradia nos locais dotados de infra-estrutura. 

Tal processo impele a população para a periferia, em favelas, cortiços, invasões e 

parcelamentos clandestinos. Em conseqüência, cerca de 1.160.000 pessoas moram 

nas mais de 1.800 favelas cadastradas, sendo que dessas, 17,75 % do total de 

domicílios em favelas em 2000 ocupam áreas municipais originalmente destinadas à 

proteção de mananciais. (SMHDU 2003) 

 

A sustentabilidade ambiental urbana é comprometida pelo processo de ocupação do 

espaço, que leva a maioria da população, estimada em cerca de 10,4 milhões de 
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habitantes em 2000 na cidade de São Paulo e 17,4 milhões na RMSP, a viver em 

situação de precária qualidade ambiental, conseqüência da supressão de áreas com 

cobertura vegetal natural, da impermeabilização excessiva do solo, da erosão, das 

enchentes, das alterações do clima urbano, da perda da qualidade dos mananciais de 

abastecimento, e do incremento dos agravos à saúde, causados pela poluição do ar e 

pelas áreas contaminadas, dentre outros. 

 

Segundo estudos realizados pela SVMA, os parcelamentos clandestinos ocupam 

estimativamente 500 km2, onde moram cerca de 2,5 milhões de habitantes, que, além 

de não contarem com infra-estrutura mínima, avançam cada vez mais em direção às 

áreas periféricas, de proteção ambiental (ao norte, na Serra da Cantareira, ao sul na 

Área de Proteção de Mananciais e a leste em direção às Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs) do Carmo, Iguatemi e da Várzea do rio Tietê). (SEMPLA/SVMA 2001). 

 

Com a lógica de construção da cidade real, a população excluída do mercado 

imobiliário formal vem ocupando os terrenos com maior fragilidade natural, 

promovendo a supressão da cobertura vegetal e a execução de alterações inadequadas 

no solo. Essas alterações, quando associadas a altas declividades, muito comuns em 

diversos compartimentos geomorfológicos do sítio físico da cidade, propiciam a 

instalação de processos erosivos e áreas de risco. 

 

Os efeitos dessa dinâmica criaram áreas de risco, de escorregamento e deslizamentos 

de terra (900 já existentes) que produziram grandes volumes de sedimentos, 

assoreando os córregos e rios (cerca de 95% do volume total, 1,5 milhões de m3, são 

retirados anualmente das calhas dos rios Tietê e Pinheiros), ou seja, reduzindo a 

capacidade das calhas e aumentando os riscos de inundações. Essa situação, 

associada à ocupação desordenada das várzeas, à excessiva impermeabilização do 

solo e à solução de canalização dos córregos que imperou nas últimas décadas, vem 

agravando progressivamente as enchentes, que totalizaram no ano de 2000 24 km2 

de áreas inundáveis, em 400 pontos distribuídos pela cidade (SEMPLA 2001c). 
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Qualidade do Ar 

 

Com o desenvolvimento industrial, a partir das décadas de 60 e 70, ocorreu uma 

maior deteriorização da qualidade do ar, com o predomínio dos poluentes de origem 

industrial, em especial o SO2, NOx e o material particulado. Alguns resultados 

positivos foram alcançados devido à legislação estadual de localização industrial e ao 

controle da poluição industrial pela CETESB. Entretanto, atualmente a cidade de São 

Paulo enfrenta, periodicamente, episódios críticos de poluição do ar, decorrentes, 

principalmente das emissões de veículos automotores que circulam em grande 

quantidade, como o principal meio de transporte e das condições físicas e 

meteorológicas desfavoráveis para a dispersão de poluentes. 

 

A partir da década de 1980, associado a um certo nível de descentralização industrial, 

e pela sucessão de políticas urbanas que privilegiam as grandes obras viárias e o 

transporte individual, sem investimentos em transporte de massas (metrô e trens 

urbanos), os veículos automotores passaram a constituir a principal fonte de 

deterioração da qualidade do ar. A cidade conta atualmente com uma frota de 

veículos superior a 6 milhões, o que se reflete na alteração do perfil dos poluentes, 

predominando o monóxido de carbono, o NOx, material particulado e partículas 

inaláveis (PI) e ainda o ozônio O3. Diversos estudos acadêmicos relacionam o 

aumento na incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares aos altos índices 

de poluição. 

 

Observam-se também alterações do clima urbano local a partir de estudos realizados 

entre 1999/2000, associados à poluição do ar, supressão da vegetação e avanço da 

urbanização, com variações de temperatura de 5° a 10°C ao longo da mancha urbana, 

configurando o fenômeno das “ilhas de calor”, com o aumento de temperatura nas 

áreas mais centrais e em áreas periféricas desprovidas de áreas verdes, quando 

comparadas às áreas como os bairros jardins, no centro, os parques urbanos e as 

zonas rurais com vegetação significativa. (SVMA 2004, p. 188) 

 

Pode-se observar o fenômeno pelo aumento dos índices pluviométricos nas áreas 
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centrais, que geram precipitações repentinas e torrenciais, agravando as enchentes; a 

redução da velocidade dos ventos no interior da mancha urbana e com a formação de 

“canyons urbanos”, etc. (SEMPLA/SVMA 2000a). 

 

Qualidade das Águas e Saneamento Básico 

 

A urbanização intensa da bacia hidrográfica do Alto Tietê, onde se localiza a Região 

Metropolitana e a cidade de São Paulo, apresenta atividades urbanas, industriais e 

altas concentrações populacionais, que geram enormes volumes de sedimentos, 

resíduos, efluentes domésticos e industriais. A insuficiente infra-estrutura de 

saneamento básico e as dificuldades de controle dessas emissões têm comprometido 

a qualidade das águas e o abastecimento público. 

 

Os recursos hídricos representam uma ameaça potencial para a sustentabilidade 

RMSP, cujo atual déficit hídrico de cerca de 70 m3/seg5 tem levado à importação de 

água de bacias vizinhas, o que já vem ocorrendo há mais de 30 anos. Dados do Plano 

Plurianual do Estado de São Paulo – PPA, (SÃO PAULO ESTADO 2003), indicam 

que a região comporta uma das maiores populações urbanas do país e depende 

atualmente da importação de 50% da água que consome de outras bacias 

hidrográficas. 

 

O desequilíbrio na relação entre a demanda de água e a disponibilidade hídrica da 

bacia do Alto Tietê tem ocasionado conflitos de uso, em que os recursos hídricos são 

requeridos para abastecimento público, geração de energia hidroelétrica, diluição de 

esgotos da metrópole, lazer e recreação nos reservatórios, diluição da cunha salina na 

Baixada Santista, entre os principais usos múltiplos da água na metrópole.6  

 

 

Essa situação crítica foi agravada pelo comprometimento da qualidade das águas dos 

                                                           
5 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 1999-2000, DAEE 1999. 
6 O abastecimento de água no município está sob a atribuição da Companhia Estadual de Saneamento 
Básico - SABESP desde 1973. A cobertura atual da rede de abastecimento de água no município é de 
100 %.6 . SABESP 2004. 
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corpos hídricos metropolitanos, incluindo-se reservatórios de abastecimento 

(Guarapiranga, Billings), pelo lançamento de efluentes domésticos não tratados, por 

período prolongado, e também industriais no caso do segundo pelo bombeamento de 

águas servidas, altamente poluídas, através do Sistema Pinheiros-Billings. A lógica 

energética determinou a forma de aproveitamento dos recursos hídricos 

metropolitanos e o próprio desenho urbano da metrópole.  

A piora nos índices de qualidade das águas na RMSP decorre, principalmente, da 

poluição dos rios pela ausência de sistemas de coleta e tratamento, com reflexos na 

saúde pública. 7 

As bacias hidrográficas que suportam esses sistemas de abastecimento, apesar de 

protegidas pela legislação de mananciais vivem sobre intensa pressão de ocupação e, 

conseqüentemente, por diversas fontes de poluição. 

 

O Projeto de Despoluição do Alto Tietê, iniciado em 1992, como um conjunto de 

obras e ações destinadas ampliar a capacidade de coleta, interceptação e tratamento 

dos esgotos urbanos e industriais da Região Metropolitana de São Paulo, para reduzir 

a poluição na bacia hidrográfica do Alto Tietê.8  

 

Não obstante a supramencionada expansão dos sistemas de captação e tratamento de 

esgoto, a rede coletora de esgotos e ligações domiciliares ainda é insuficiente, o que 

resulta no despejo a céu aberto, ligações clandestinas na rede pluvial e no lançamento 

do esgoto in natura nos córregos e rios. A contaminação dos recursos hídricos do 

Município é também agravada pela disposição inadequada de resíduos sólidos.  

 

A má qualidade das águas na RMSP decorre, portanto, principalmente, da poluição 

dos rios, causada pela ausência de sistemas de coleta e tratamento, de esgotos. Como 

                                                           
7 A coleta e o tratamento de esgotos no município de São Paulo também são realizados pela SABESP. O sistema de esgotos é formado pelas ETEs Barueri 

(9,5 mil litros/seg), Suzano ( 1,5 mil litros/seg), ABC ( 3 mil litros/seg), Parque Novo Mundo (2,5 mil litros/seg) e São Miguel (1,5 mil litros/seg). (SEMPLA 

2001c). 
8 Na primeira fase, realizada de 1992 a 1998, com o aumento do índice de esgoto tratado na Região Metropolitana de São Paulo de 24% para 65% e com a 

ampliação da capacidade de tratamento de esgotos na rede da Região Metropolitana de São Paulo de 9,5 mil litros por segundo para 18 mil litros por 

segundo. Numa segunda fase, iniciada em 2002, com investimentos da ordem de US$ 400 milhões, está previsto o aumento do índice de esgoto coletado na 

Região Metropolitana de São Paulo de 80% para 82% e do índice de esgoto tratado de 65% para 68. (SABESP 2004). 
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perspectiva, há um horizonte delineado: o Projeto Tietê vai gradativamente 

ampliando o sistema de coleta e tratamento de esgotos, e embora os resultados ainda 

não sejam visíveis, a capacidade de tratamento estalada já supera o crescimento 

vegetativo das cargas poluidoras, revertendo a tendência existente. 

 

Um exemplo desses efeitos positivos nos rios da RMSP pode ser verificado no 

Relatório de Qualidade das Águas CETESB 2002 para o rio Pinheiros. Com o início 

de operação do emissário EM-1, em dezembro de 1999, as águas do rio Pinheiros 

deixaram de receber uma quantidade aproximadamente de 82 toneladas de matéria 

orgânica biodegradável (DBO5,20) por dia, uma vez que a mesma está sendo 

encaminhada para a ETE de Barueri, por meio desse emissário, que possui uma 

vazão de operação de 2,5 m3/s e uma concentração nominal de matéria orgânica da 

ordem de 379 mg/L. Segundo o Relatório, a operação do EM-1 representou uma 

melhora substancial na qualidade do rio Pinheiros, uma vez que a concentração 

média de 2002 da DBO5,20  se mostrou inferior à série histórica. No entanto, a 

redução de carga orgânica foi insuficiente para propiciar a recuperação dos níveis de 

oxigênio dissolvido nas águas, que se mantiveram em condições anaeróbias em todos 

os pontos analisados, antes e após a implantação do emissário. (CETESB 2003). 

 

Proteção aos Mananciais 

 

A proteção aos mananciais metropolitanos é um dos maiores desafios à 

sustentabilidade da metrópole. Em conseqüência da expansão urbana sobre as 

periferias metropolitanas, mantém-se o conflito entre a proteção da qualidade da 

água nas bacias de mananciais metropolitanos e os efeitos negativos da expansão 

urbana. Os instrumentos legais estabelecidos pela Legislação de Proteção aos 

Mananciais na década de 70, basicamente de controle de uso e ocupação do solo, 

com restrições à ocupação urbana, não foram suficientes. Esses instrumentos legais 

tiveram alguns resultados na redução da implantação de indústrias poluidoras na 

bacia e na redução da verticalização, porém os problemas relacionados à ocupação 

urbana nas bacias se agravaram. Este processo pode ser visualizado na figura a seguir 
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Figura 3 – RMSP: Áreas de Proteção aos Mananciais 

 
Fonte: SÃO PAULO (2003) 
 

Com a revisão da legislação de mananciais em 1998, prevendo a criação de Leis 

Específicas para cada uma das subbacias, por meio dos SubComitês de Bacia do Alto 

Tietê, o problema passa a ser tratado no âmbito da política estadual de recursos 

hídricos. A partir da instalação dos comitês de bacia, uma nova estratégia que se 

apóia em ações articuladas vem sendo amadurecida: o investimento em infra-

estrutura sanitária por meio de programas de saneamento ambiental, a 

ocupação/recuperação dirigida do solo (política fundiária e habitacional), a 

reurbanização de áreas com favelas e loteamentos irregulares com saneamento, 

básico e reassentamento de populações localizadas em áreas críticas), e a proteção e 

recuperação ambiental (implantação de parques e recuperação florestal).  

 

O exemplo mais concreto são as ações realizadas no contexto do Programa de 

Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga realizadas a partir de 1993, que 

lograram alguns resultados positivos na manutenção dos níveis de qualidade de suas 

águas. 
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Essa estratégia baseia-se na articulação entre os níveis de poder (Estado e 

Municípios) e entre o Poder Público (Estados, Municípios, Ministério Público) e as 

comunidades residentes, abrindo espaços de participação para os diversos atores, e 

vem apresentando resultados importantes. Destaca-se a formulação da Lei Específica 

para a Bacia do Guarapiranga e a aprovação de um plano emergencial para 

regularização das favelas e ocupações irregulares. Outros exemplos, tais como a 

iniciativa de bairros ecológicos em SBC, a mobilização de prefeituras e comunidades 

para proteção da Bacia Billings, a participação da sociedade nos Comitês de Bacia, e 

um novo programa de saneamento ambiental para os mananciais do alto Tietê pelo 

governo estadual, representam aspectos positivos no tratamento dos problemas 

existentes. Atualmente, há grande expectativa em torno da aprovação dessa lei 

específica, no âmbito da Assembléia Legislativa Estadual, pois representará um novo 

patamar no enfrentamento da questão da proteção aos mananciais. 

 

Como elemento estrutural para a sustentabilidade ambiental da RMSP, há que se a 

reduzir pressão da expansão urbana sobre os mananciais, colocando a luta por 

direitos sociais no contexto da cidade, alterando a pressão de expulsão para a 

periferia das populações pobres. Para tal, é necessário garantir que essas populações 

possam permanecer nos territórios dotados de infra-estrutura das áreas centrais 

metropolitanas, com políticas habitacionais e com novos instrumentos urbanos de 

inclusão social.  

 

Geração e Disposição de Resíduos Sólidos 

 

Segundo dados da LIMPURB (1998), sistematizados por SEMPLA(2001), são 

coletados cerca de 10 milhões de toneladas anuais de lixo na cidade. Estima-se que a 

cidade produza um volume total aproximado de 26.000 toneladas/dia de resíduos 

sólidos na cidade. Vale 14.000 ton/dia, (82,8%) são resíduos domiciliares e 16,5% 

entulhos, dispostos em apenas dois aterros sanitários: o Sítio São João, situado no 

extremo leste do município em São Matheus, e o Aterro Bandeirantes situado no 

extremo norte em Perus. Este último perigoso recebe também diariamente cerca de 
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duas mil toneladas de resíduos industriais de classe II. 

A coleta seletiva é praticamente inexistente, resumindo-se em cerca de 130 toneladas 

por mês. Os resíduos de serviço de saúde (0,7% ou menos de 100 ton/dia) são 

tratados em sua quase totalidade na Unidade de Tratamento do Jaguaré, pelo 

processo de desativação eletrotérmica (ETD), sendo os resíduos encaminhados para o 

Aterro Sítio São João e uma pequena parte ainda é incinerada no Incinerador 

Vergueiro, que aguarda sua desativação definitiva. (SEMPLA 2001c) 

 

Insuficiências na geração, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

representam um dos mais graves problemas ambientais que a cidade enfrenta. 

 

Os Planos Diretores têm diagnosticado essa questão nos municípios, fato comum 

para toda a região metropolitana, mas não há avanços significativos em direção à 

redução de consumo e a alternativas sustentáveis, que envolvem a reciclagem e o 

reuso. Enfrenta-se a escassez cada vez maior de áreas para a implantação de novos 

aterros, baixo grau de implantação de alternativas de tratamento como a incineração 

e a compostagem do lixo orgânico. Há uma incipiente política de minimização, 

redução e reciclagem dos resíduos, dependente da ação de organizações sociais e de 

iniciativas espontâneas da população, devido à ausência de uma política pública. 

 

Na área institucional, uma nova política municipal de resíduos sólidos foi aprovada 

em 2003, e instituiu novas diretrizes para o gerenciamento dos resíduos, em especial 

para a reciclagem do lixo, e inseriu o instrumento da cobrança de acordo com uma 

declaração das quantidades de lixo produzidos nos domicílios. Seus efeitos ainda não 

foram avaliados. 

 

Vegetação, Áreas Verdes e Impermeabilização Urbana 

 

A ocupação das áreas periféricas vem se realizando por meio da implantação 

irregular de loteamentos clandestinos, os quais não atendem às normas municipais de 

parcelamento e é uma das causas determinantes para a redução da vegetação e das 

áreas verdes públicas. Além desses, outro fator que onera o estoque público de áreas 
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verdes é a ocupação das áreas públicas por favelas, especialmente a partir dos anos 

70, quando surgiram mais da metade das atuais 1.855 favelas. Outro fator de impacto 

sobre as áreas verdes, criado na Lei n° 10676 de 7 de novembro - lei do Plano 

Diretor de 1988, permitiu que o poder público utilizasse parte das áreas municipais 

integrantes do Sistema de Áreas Verdes para a construção de equipamentos sociais.  

 

Estudos realizados no início da década de 90, pela Secretaria Municipal de 

Planejamento - SEMPLA, indicavam que nos 870 km2 de área urbana, 144 km2 

(sendo 25,2 km2 de áreas públicas) eram ocupados por árvores, praças e vegetação 

arbóreas encontradas principalmente nos bairros jardins, nas áreas de verticalização 

mais recente e em terrenos vazios. Na zona rural, as áreas verdes públicas 

totalizavam 121,8 km2, divididos nos Parque Jaraguá e Anhangüera e nas reservas da 

Cantareira e Crucutu. (SEMPLA 2000c) 

 

O levantamento mais recente feito pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, mediante o processamento de imagens de satélite, demonstrou que no 

período entre 1986 e 1999 a cidade perdeu cerca de 30% de sua cobertura vegetal, 

principalmente nas áreas mais periféricas. 

 

Essa supressão foi maior na zona norte, ao longo de uma faixa limítrofe ao Parque 

Estadual da Cantareira, nas Administrações Regionais de Jaçanã-Tremembé (117ha 

de vegetação significativa), Freguesia do Ó (79 ha), Perus (84 ha), na zona leste, 

próximo a APA do Carmo e no distrito de Iguatemi e na zona sul, no Grajaú, 

Parelheiros, Jardim Ângela e Pedreira. A relação direta com a urbanização pode ser 

feita quando se observa a taxa de crescimento populacional dessas áreas, entre 1991 

e 1995, superior a 40 % (40,7% no Grajaú, 48,5% em Parelheiros, por exemplo), em 

oposição à perda de população  observada nas áreas mais centrais. (SEMPLA 2001c)  

 

O município tem atualmente 31 parques municipais, 8 parques estaduais (sendo 3 

urbanos: Água Branca, do Povo e Villa Lobos), 3 Áreas de Proteção Ambiental 

estadual (do Carmo, do Iguatemi e Várzea do rio Tietê) e 1 Área de Proteção 

Ambiental municipal (do Capivari-Monos).  
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A cidade tem hoje um déficit significativo de espaços públicos e de vegetação. 

Segundo levantamento (SVMA 2001), cerca de 3 milhões de pessoas não dispõem de 

nenhuma área verde ou lazer, e um índice de áreas verdes de cerca de 4 m2/hab. Por 

outro lado, em 13 das 31 Subprefeituras há menos de um m2 de parque por habitante. 

 

Há distritos municipais com índice zero de áreas verdes, o que significa que existem 

grandes áreas totalmente ocupadas e impermeabilizadas. As altas taxas de  

impermeabilização da cidade, pouco estudadas, e um sitio físico complexo, do ponto 

de vista da sua características geomorfológicas, áreas de morros, interflúvios e 

planícies aluviais, criam uma situação muito desfavorável, em especial durante as 

chuvas de verão anuais, que agravam o  problema das inundações.  

 

Drenagem Urbana e Inundações 

 

O problema das inundações é mais uma conseqüência do crescimento desordenado 

da metrópole, e decorre, basicamente, da impermeabilização acentuada das bacias de 

drenagem, que aumenta em muito a intensidade dos picos de cheia (para uma mesma 

chuva), da ocupação urbana das várzeas (o leito maior dos cursos de água) por 

favelas e mesmo por diretrizes urbanísticas e de engenharia equivocadas sobre a 

canalização de rios, com a construção de avenidas junto aos fundos de vale, o que 

transformou em problema socioeconômico os transbordamentos naturais dos rios. 

 

A enorme dimensão dos problemas acumulados faz com que o ritmo de 

implementação das ações corretivas seja lento, apesar dos investimentos que 

ocorreram nos últimos dez anos, com a implantação de reservatórios de contenção de 

cheias (piscinões). As ações preventivas de controle do uso do solo e de preservação 

ambiental são de difícil operacionalização e requerem a incorporação de normas de 

manutenção de áreas permeáveis na legislação de uso e ocupação do solo, bem como 

a inserção de taxas de impermeabilização e outras restrições que coíbam a ocupação 

das várzeas inundáveis. 
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Portanto, pode-se assumir como premissa que as várzeas, as áreas permeáveis e as 

áreas vegetadas remanescentes constituem ativos ambientais de alto valor, a serem 

protegidas de forma a evitar tanto o agravamento das enchentes como também que as 

ações corretivas, via infra-estruturas de contenção que vêm sendo implantadas, se 

tornem insuficientes. 

 

O valor concreto desses ativos para o controle de enchentes é específico para cada 

subbacia hidrográfica, e depende da existência (ou não) de problemas atuais ou 

potenciais de inundações e sua gravidade, e da escassez relativa dessas áreas na 

bacia, em termos do impacto que determinada redução das mesmas pode ter na 

prestação dos serviços ambientais de regularização hídrica. Alia-se a essa função 

outro valor ambiental das várzeas, das áreas permeáveis e vegetadas em termos de 

biodiversidade, manutenção de processos ecológicos, conforto ambiental, etc. 

 

Urbanização e Uso do Solo 

 

Se por um lado os estudos demográficos indicam que a população do Município de 

São Paulo está praticamente estacionada e decrescente nas áreas mais centrais, 

estudos indicam que a cidade se renova e passou a ter um novo perfil; mais 

compacto, mais denso e menos residencial. Na área total cadastrada, uma vez que a 

cidade real não consta dos dados cadastrais oficiais9, registram-se 599,9 milhões de 

m2 construídos e 17 % de terrenos vazios. (SEMPLA 2001c) 

 

Segundo SEMPLA 2001c, o adensamento da parte central e sudoeste do município 

se acentua com o aumento da área construída em 2001, de 385,3 milhões de m2, ao 

qual se acrescentaram anualmente cerca de 10,6 milhões de m2, valor que na década 

de 1980 era de 7,4 milhões de m2 anuais. 

 

Ao mesmo tempo, a proporção da área construída residencial em relação à área 

construída de usos não residenciais vem também diminuindo, passando de 67 % em 

                                                           
9 A ocupação Legal do Uso Residencial é entendida como aquela cadastrada no Cadastro Territorial, 
Predial, de Conservação e Limpeza (TPCL). O TPCL é um cadastro imobiliário de base fiscal, 
mantido e atualizado pela Secretaria das Finanças da Prefeitura do Município de São Paulo. 
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1980 para 63 % em 2000. Em 2001 o coeficiente de aproveitamento construtivo10 

médio da cidade era de 0,64, o que significa que a média geral de uso do coeficiente 

construído é baixa. Entretanto, aplicando-se os coeficientes permitidos pela 

legislação de zoneamento vigente a partir do zoneamento de 1972, isto é, utilizando 

todo o potencial permitido, seria possível a construção de mais uma outra São Paulo, 

ou seja, 1,7 vezes maior no mesmo território de hoje, caso todos os coeficientes de 

aproveitamento máximos fossem atingidos em todas as zonas de uso existentes, ou 

seja, saturação máxima. (SEMPLA 2001c). Esta possibilidade decorrente da lei de 

1992 permaneceu inalterada até 2004, quando foi aprovada uma nova lei de uso e 

ocupação do solo discutida no Capítulo 6.4 desta tese. 

 

A saturação máxima em certas zonas, sem uma correspondente infra-estrutura de 

transportes de massa e de água e esgotos, energia, poderá gerar impactos negativos 

ao ambiente urbano. Portanto, o controle dos coeficientes de aproveitamento 

utilizados e outros indicadores associados, como efeitos de geração de poluentes no 

ar e de aumento do número de viagens e veículos, é um importante elemento para o 

controle da sustentabilidade das áreas mais verticalizadas e com maior quantidade de 

construções. Tal já se verifica no setor sudoeste da cidade, distritos como Vila 

Olímpia, Itaim Bibi, Vila Mariana, Pompéia e Perdizes, entre outros já bastante 

verticalizados, com mais de 100.000 m2 construídos a cada ano. (SEMPLA 2004c, 

p.11). 

 

Circulação e Transportes 

A questão dos transportes e da mobilidade da circulação é um problema crítico para a 

sustentabilidade do desenvolvimento urbano da RMSP, dada a insuficiência da rede 

de transporte coletivo na região metropolitana como um todo. A rede metroviária, de 

apenas 48 km não supre adequadamente a demanda de transporte coletivo. 

Atualmente são cerca de 6 milhões de veículos licenciados. Na capital o número de 

passageiros transportados no município é de 1.721.539.660 passageiros, sendo: 

1.113.041.936 por ônibus, 485.608.000 por metrô e 122.889.724 por ferrovias. O 

                                                           
10 Relação entre a área construída e a área do terreno. 
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tempo médio de viagens é de 2 horas/dia e a média de congestionamento diários é de 

80 a 100 km (SÃO PAULO CIDADE, 2001). Dados recentes da Pesquisa Origem e 

Destino 2002 indicam que o total de viagens realizadas diariamente na RMSP supera 

em 7,2 milhões o valor observado em 1997, passando de 31,4 milhões para 38,7 

milhões de viagens.(METRÔ (2003)). 

Neste contexto continuou muito forte a demanda por transporte coletivo. 

Confirmando uma tendência que se observa desde 1967, houve aumento das viagens 

por modo individual em detrimento da participação do modo coletivo. Em 1997, a 

divisão modal era de 51 % para o modo coletivo e 49% para o individual, que passa 

em 2002 para 47% e 53%, respectivamente.(METRO 1999,2003). Sob o ponto de 

vista da circulação metropolitana, estas reversão indica a insuficiência da oferta de 

transporte coletivo de alta e média capacidade, necessário para a redução das perdas 

econômicas e ambientais decorrentes do excesso de veículos em circulação e dos 

constantes congestionamentos de tráfego. Por outro lado, sinalizou a necessidade de 

maior concentração de investimentos em transportes de alta capacidade, elemento 

fundamental para a sustentabilidade ambiental urbana. 

Habitação 

 

As áreas periféricas, por apresentarem propriedades em situação irregular ou 

clandestina, favelas e construções sem aprovação legal pela Prefeitura, bem como 

conjuntos habitacionais de interesse social com problemas de regularização 

fundiária, traduzem o padrão de ocupação periférico. 

 

Segundo estudos recentes, o déficit habitacional estimado na RMSP é da ordem de 

596 mil unidades habitacionais. Na década de 90 a população da região cresceu 

15,70 % em números absolutos (2,4 milhões de habitantes), com uma taxa de 1,63 % 

ao ano, enquanto a população em favelas cresceu 57,96 % com uma taxa de 5,21 % 

ao ano, com um acentuado processo de dispersão de favelas para os municípios 

metropolitanos. (SÃO PAULO, ESTADO 2003). Esse déficit concentra-se na faixa 

de renda de até três salários mínimos, fator esse que dificulta o atendimento por meio 
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dos programas de habitação tradicionais, os quais financiam faixas de renda maiores, 

de três até 12 salários mínimos. 

 

 Entre 1991 e 2000 a população total em condições de habitação subnormal cresceu 

57,96 % , de um total de 1.049.141 habitantes em 1991 para 1.657.236 em 2000, 

segundo dados do Plano Plurianual 2004. O volume de unidades construídas pelos 

órgãos públicos do setor desde a década de 70 foi de 210.000 unidades de interesse 

social. Assim, os déficits habitacionais são grandes e é insuficiente a capacidade do 

setor público em suprir a demanda. (SÃO PAULO, ESTADO 2003). 

 

Esses dados apontam para o aumento das pressões sobre as áreas de proteção de 

mananciais da RMSP, uma vez que grande parte das habitações subnormais se 

localiza nestas áreas. 

 

Segundo o Plano Municipal de Habitação do Município de São Paulo (SMHDU 

2003), o déficit habitacional se constitui, prioritariamente, a partir da demanda por 

reposição de parte dos domicílios em situação de inadequação, envolvendo favelas, 

loteamentos irregulares, cortiços e moradores de rua, conforme se pode verificar na 

Tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1 : Inadequação do domicílio, por tipo de assentamento, Município de 

São Paulo, 2000. 

Indicadores Favela 

Loteamentos 

irregulares 

de baixa renda

Conjuntos 

Habitacionais Cortiço 

Morador 

 de Rua (3) 

População 1.160.597 1.062.158 89.760 38.512 (2) 8.706 

Domicílios 291.983 (1) 283.476 (1) 24.000 14.617 (2) 3212 

Habitante/domicílio 3,97 3,74 3,74 2,63 2,71 

Renda média (SM) 1,8 3,48 nd nd nd 

Densidade média 380 hab./ha 132 hab./ha nd - - 

Fonte: SMHDU (2003) 

(1) -. Inclui domicílios em áreas de risco, bem como em áreas de mananciais. (2) - Valores referentes 

apenas aos nove setores básicos da área central, pesquisados pelo SEADE/CDHU para o 

PAC/BID. 

(3) - Dados do Censo de Moradores de Rua elaborado pela FIPE 2000.(4) -  SM – Salário Mínimo 
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O mesmo trabalho constatou também que as favelas em áreas de mananciais do 

Município de São Paulo representam 51.825 domicílios onde moram 204.435 

pessoas, sendo 17,75 % domicílios em favelas. Constatou também que dos 968.231 

habitantes dos mananciais Billings e Guarapiranga em 2000, segundo o censo 

demográfico de 2000 (IBGE 2001), os moradores em favelas representam 21,11 % 

desse contingente, com uma relação entre favelados e não favelados duas vezes 

superior à média do município (SMHDU 2003).  

 

Também em relação aos loteamentos irregulares em áreas de mananciais (bacias 

Billings e Guarapiranga) a população estimada em 2000 era de 263.758 habitantes, 

num total de 56.862 domicílios. Esses números demonstram que grande parte do 

déficit de moradias inadequadas localiza-se na área de proteção dos mananciais e 

representa um dos maiores desafios para a sustentabilidade da metrópole. 

 

A transformação desse enorme estoque de cortiços e casas construídas loteamentos 

precários e favelas não seria apenas em moradias dignas e em bairros urbanizados e 

com melhor qualidade ambiental, bem como coibir os processos que alimentam sua 

reprodução, constitui um dos maiores desafios para a sustentabilidade ambiental do 

município. 

 

4.3.2. Ameaças Institucionais para a Sustentabilidade Ambiental 

 

Os aspectos institucionais e estruturais têm um importante papel para a 

sustentabilidade ambiental da metrópole e do Município de São Paulo. 

Neste sentido um primeiro aspecto  a registrar é a fragmentação administrativa da 

RMSP, em face da ausência de uma instância que conjugue e articule a ação dos 

municípios metropolitanos. 

 



 

 

73

A múltipla presença de instâncias municipais envolvidas na gestão urbana e 

ambiental na RMSP, dotadas cada uma de regras, normas e planos diretores, coloca 

como requisito essencial a necessidade de estabelecer diretrizes negociadas em torno 

de vantagens e restrições comuns aos municípios envolvidos. Assim, a capacidade de 

gestão e a governabilidade da metrópole dependem do fortalecimento e da 

redefinição de uma forma de articulação e de gestão metropolitana. 

 

Um segundo aspecto é a falta de integração do meio ambiente com a economia e com 

os aspectos sociais. Freqüentemente as decisões estratégicas econômicas e sociais 

são tomadas sem considerar seus impactos ambientais. Neste sentido, a adoção de 

instrumentos de gestão ambiental na escala do planejamento dos temas econômicos e 

sociais é importante para a sustentabilidade ambiental. 

Um terceiro aspecto é a falta de consideração de custos e benefícios ambientais. 

Custos ambientais como a poluição das águas e do ar são ainda vistos como 

externalidades não consideradas pelo sistema tradicional de contabilidade pública, e 

esse fato dificulta a valoração e os benefícios decorrentes da saúde dos ambientes. 

 

A proteção ambiental e a gestão ambiental governamental são fragmentadas em 

inúmeras leis. Órgãos municipais, estaduais e federais atuam de forma desordenada, 

permitindo, dessa maneira, que a legislação e as normas ambientais sejam aplicadas 

sem planejamento, resultando na dispersão de esforços. Por causa dessa 

fragmentação, o monitoramento ambiental, também, é desarticulado, com muitas 

instituições trabalhando, gerando informações difíceis de serem coletadas e 

armazenadas em formatos incompatíveis. 

 

4.4. A Sustentabilidade Ambiental na Cidade de São Paulo e Região 
Metropolitana: Uma Visão Sobre o Futuro. 

 

Reduzir as pressões sobre o ambiente natural de São Paulo e sobre a RMSP é um 

desafio significativo. Para isso acontecer é necessário que as ações estratégicas 

incluam, simultaneamente, as dimensões sociais, econômicas e ambientais a curto e 
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em longo prazo. É importante adotar um enfoque preventivo e de precaução para 

minimizar as pressões sobre o ambiente, e buscar cooperação e integração 

institucional entre as diversas instituições que atuam na região.  

 

A seguir, para explicitar uma abordagem de sustentabilidade para os desafios e 

ameaças ao ambiente natural na Cidade de São Paulo, e considerando que muitas 

dessas questões ainda não contam com estratégias de enfrentamento, o autor, a 

seguir, coloca sua visão de como abordá-las: 

 

I. Uso do solo: aumento do espraimento urbano e subaproveitamento de 
áreas centrais dotadas de infra-estrutura. 

 

1. Avaliação Ambiental prévia de políticas, planos, projetos e ações 

estratégicas que apresentem riscos de contribuição para o espraiamento 

urbano; 

2. Fortalecimento da gestão em parceria entre estado e município nos 

comitês de gestão de bacias hidrográficas, para formular leis específicas e 

planos de gestão ambiental para as sub-bacias hidrográficas protegidas, a 

exemplo do que já vem ocorrendo na bacia hidrográfica do Guarapiranga; 

3. Quanto ao subaproveitamento de áreas centrais, aplicação de 

instrumentos que estimulem o cumprimento da função social da 

propriedade urbana, como a aplicação de impostos territoriais 

progressivos, desapropriações e criação de zonas especiais de interesse 

social e de zonas de proteção ambiental; 

4. Indicadores de sustentabilidade propostos : índice de crescimento 

anual da mancha urbana (ICA), quantidade de uso do solo transformado 

de uso rural para uso urbano, taxa de adensamento populacional, 

indicadores de estoque de construção adicional, coeficiente de 

aproveitamento construtivo efetivo, taxa de desmatamento por região, 

índice de áreas vegetadas por região, vazios urbanos e áreas subutilizadas 

com baixo coeficiente de aproveitamento construtivo. 
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II. Adensamento construtivo em áreas centrais ante a infra-estrutura 
urbana e de transportes existente; 

 

1. Avaliação Ambiental prévia de políticas, planos, projetos e ações 

estratégicas que apresentem riscos de geração de impactos ambientais, 

saturação de infra-estrutura, congestionamentos e poluição do ar; 

2. Comparar a densidade populacional atual e a futura, relacionando os 

dois períodos com a disponibilidade de infra-estrutura básica de serviços 

(a saber: abastecimento de água, coleta de esgoto e águas pluviais, gás 

canalizado, telefonia, fibras óticas etc); 

3. Comparar o adensamento construtivo atual e futuro; 

4. Geração de tráfego e demanda por transporte público: Estudo de 

Demanda, Capacidade e Adequação do Sistema Viário e de Transporte 

(ônibus/metrô/trem/VLP) da região em pauta, considerando o 

adensamento populacional e os novos usos previstos pelo Estudo do 

Potencial de Construção, bem como o “desempenho” dos investimentos 

públicos propostos no Estudo de Viabilidade das Diretrizes; 

5. Valorização imobiliária: considerar o valor atual e futuro dos terrenos; 

6. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural: considerar os 

impactos gerados na paisagem e a relação dos novos conjuntos edificados 

(cenários propostos) com o patrimônio natural e edificado existente; 

7. Indicadores de sustentabilidade propostos: Parâmetros de poluição do 

ar, em especial Partículas Inaláveis- PI (MP10) e Partículas Totais em 

Suspensão como indicadores capazes de medir simultaneamente o 

aumento de construções e o de veículos automotores em circulação e o 

coeficiente de aproveitamento construtivo efetivamente utilizado, 

indicadores de valorização/desvalorização do preço dos terrenos. 

 

III. Modelo de transporte excessivamente dependente do transporte 
individual e de média capacidade (ônibus) devido à insuficiência da 
rede de alta capacidade. 

 

1. Prioridade para o transporte coletivo de alta capacidade, rede 

estrutural unificada e bilhete único. A rede estrutural deve ser integrada 
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por linhas de ônibus do município, corredores de ônibus metropolitanos, 

rede de metrô e rede de trens urbanos, e com estações intermodais. 

Integração de metrô, trens urbanos e ônibus em rede física, tarifária e de 

operação; 

2. Gestão integrada entre planejamento urbano, transportes, expansão e 

gestão do sistema viário e do trânsito, articulada com as diretrizes do uso 

do solo e ambientais; 

3. Utilização de combustíveis limpos em ônibus urbanos: gás e energia 

elétrica; 

4. Políticas integradas em nível regional e metropolitano, com 

investimentos significativos em infra-estrutura urbana, voltados 

prioritariamente para os meios de transporte coletivo de alta capacidade 

(metrô e trens urbanos) e para a melhoria da fluidez do tráfego; 

5. Fiscalização e regulação participativa e do controle social dos serviços 

e bens públicos; 

6. Acessibilidade universal para o transporte público; 

7. Indicadores de sustentabilidade propostos: redução do número de 

viagens por veículos automotores em circulação de uso individual, 

aumento das viagens por transporte coletivo, aumento das viagens com 

bicicletas, declínio na poluição do ar por veículos a motores com 

combustíveis fósseis, redução das viagens, tempo de viagens e quantidade 

de quilômetros de congestionamento nos horários de pico. 

 

IV. Geração e disposição de resíduos. 
 

1. Controle do volume de resíduos sólidos gerados e adoção de uma 

política ambiental sustentável para o lixo, universalizando a coleta 

seletiva do lixo urbano e sua destinação final em aterros sanitários, 

acabando com os lixões e com o lançamento em rios, represas e lagos; 

2. Cobrança do lixo doméstico gerado de acordo com uma declaração 

das quantidades de lixo produzidos nos domicílios; 

3. Desenvolver uma política de uso e ocupação do solo que proteja as 
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áreas de mananciais, as margens e cabeceiras dos rios, difundindo a 

educação ambiental na sociedade, tendo como um dos focos o lixo 

urbano; 

4. Implantação progressiva de coleta seletiva na cidade, por meio de  

programas de coleta seletiva nos equipamentos públicos do município; 

fomentando a formação de cooperativas e empresas para atuar em 

parceria com a Prefeitura nos programas de coleta seletiva, reciclagem de 

resíduos sólidos e formas alternativas de tratamento dos resíduos 

orgânicos; 

5. Desenvolver um programa para a reciclagem de entulhos oriundos da 

construção civil; 

6. Controle da produção e disposição de resíduos de saúde e resíduos 

perigoso; 

7. Identificação de sítios contaminados e desenvolvimento de programas 

de descontaminação; 

8. Indicadores de sustentabilidade propostos: quantidade de resíduos 

sólidos per capita, quantidade de resíduos reciclados; aumento do volume 

de composto orgânico. 

 

V. Degradação do ambiente natural, com redução das áreas cobertas por 
vegetação natural e perda de espécies (biodiversidade). 

 

1. Estimular mecanismos que permitam a incorporação de novas 

unidades de conservação ao sistema de áreas verdes do município, 

melhorando a relação de área verde por habitante. Tais mecanismos 

devem possibilitar o compartilhamento da recuperação, preservação e 

manutenção das áreas verdes pelos setores público e privado; 

2. .Proteção e conservação dos espaços naturais. Proteção da vegetação 

natural por meio de mecanismos que agreguem valor às áreas particulares 

com vegetação natural; 

3. Interconexão entre as áreas verdes existentes por meio de parques 

lineares ao longo dos rios e fundos de vales, caminhos verdes, áreas 

verdes e parques públicos existentes; 
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4. Aumentar o índice de áreas verdes por distritos da cidade, indicando 

aqueles onde devem ser estimuladas a recuperação e revegetação de áreas 

para transformação em espaços abertos; 

5. Proteger as paisagens naturais por meio de leis e instrumentos de 

proteção ao patrimônio cultural. Utilizar o potencial de transferência de 

potencial construtivo não utilizado como mecanismo de valorização de 

áreas vegetadas particulares; 

6. Indicadores de sustentabilidade propostos. Quantidade de áreas verdes 

per capita, crescimento dos espaços públicos protegidos, áreas 

particulares e clubes incluídos no sistema de áreas verdes municipal. 

quantidade de áreas protegidas e transformadas em unidades de 

conservação, número de espécies em risco de extinção. 

 

VI. Qualidade das águas, proteção aos mananciais e escassez de recursos 
hídricos e insuficiência de redes e de tratamento de esgotos, com 
lançamento de esgotos in natura em corpos d’água. 

 

1. Estimular e apoiar a implantação dos órgãos colegiados de gestão de 

bacias hidrográficas e conselhos de saneamento de forma integrada; 

2. Desenvolver alternativas de reuso da água; 

3. Redução do consumo de água; 

4. Coleta e reservação de águas pluviais para usos que não requerem 

potabilidade; 

5. Criação de instrumentos legais para o controle da ocupação urbana, a 

intensificação de fiscalização integrada entre governos; 

6. Controle e o monitoramento de cargas difusas; 

7. Investimento em infra-estrutura sanitária por meio de programas de 

saneamento ambiental; 

8. Disciplina de uso e ocupação e recuperação do solo em bacias 

protegidas de forma articulada à política fundiária e habitacional, 

reurbanização de áreas com favelas e loteamentos irregulares 

(saneamento e reassentamento de populações localizadas em áreas 

críticas), recuperação ambiental (implantação de parques e recuperação 
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florestal); 

9. Despoluição de rios, reservatórios e lagos; 

10. Campanhas de redução do consumo de água em todos os setores; 

11. Indicadores de sustentabilidade propostos: consumo de água per 

capita, nível de poluição dos corpos d’água de acordo com os parâmetros 

de qualidade da Resolução CONAMA 020/86. 

 

VII. Qualidade do Ar: Emissões de poluentes no ar, em especial devido à 
frota circulante de veículos. 

 

1. Articulação entre os municípios e o Estado para campanhas e 

programas conjuntos de melhoria da qualidade do ar na RMSP; 

2. Considerar a qualidade do ar como o principal critério para o 

planejamento do uso do solo e transportes; 

3. Planejar para melhorar a qualidade do ar de São Paulo. Implantar o 

programa de inspeção e manutenção de veículos; 

4. Implementar campanhas de redução da circulação de veículos 

individuais; 

5. Compromissos de redução da geração de monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, metano, e ozônio e material particulado; 

6. Facilitar o acesso ao monitoramento da qualidade do ar ao público, 

por meio de campanhas educativas; 

7. Promover inventários de fontes e solicitar a renovação das licenças 

ambientais existentes. Articular programas de redução de emissões por 

redução de impostos e outros mecanismos; 

8.  Indicadores de sustentabilidade propostos: emissões de dióxido de 

carbono por setores, emissão de poluentes prioritários (mercúrio, 

benzeno, óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, emissão de 

partículas inaláveis e partículas totais em suspensão. 

 

VIII. Impermeabilização do solo urbano, deficiências na macrodrenagem 
e inundações. 
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1. Capacitar o sistema hídrico para conviver com as novas demandas de 

volumes e vazões de cheia;.resolver problemas agudos de ocupação 

inadequada de fundos de vale; 

2. Prevenir o agravamento do problema, procurando manter o máximo 

possível dos remanescentes de várzeas, áreas permeáveis e áreas 

vegetadas nas bacias; 

3. Controle de drenagem urbana por sub-bacias em conjunto com as 

políticas de uso do solo; 

4. Estimular a aplicação do principio do controle e manutenção da 

drenagem natural em especial para grandes empreendimentos, mediante a 

utilização de estruturas de armazenamento das águas de chuva; 

5. Reduzir a impermeabilização de praças e áreas públicas; 

6. Utilização de pisos drenantes; 

7. Controle das edificações para que a taxa de ocupação e a taxa de 

permeabilização sejam aplicadas simultaneamente; 

8. Indicadores de sustentabilidade propostos: taxa de permeabilidade, 

taxa de áreas verdes por distrito. 

 

IX. Indicadores de Sustentabilidade Econômicos e Socioambientais 

 

Em relação aos problemas sociais e econômicos destacados para o caso de São 

Paulo, a questão do direito à moradia é crítica, e assim uma estratégia de 

sustentabilidade ambiental deve incluir a aferição da erradicação gradual das favelas, 

a regularização de loteamentos irregulares, o percentual de regularização fundiária, o 

percentual de reassentamento e de substituição das moradias precárias existentes e 

localizadas em áreas ambientalmente frágeis e inadequadas. A demanda por 

moradias em locais adequados compõem demanda extremamente alta e crítica e que 

apresenta dificuldade de solução, aplicando-se as formas de financiamento 

tradicionais. Nesse sentido as políticas urbanas devem formular alternativas que 

contribuam para redução da demanda. 

 

A combinação dessa demanda por sua vez associada à sobrevalorização do solo nas 
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áreas dotadas de infra-estrutura contribui para o agravamento da expansão urbana e 

em conseqüência potencializa as ameaças e pressões sobre o ambiente natural 

protegido. As regras de proteção, são aplicadas de forma ineficiente devido a 

dispersão dos órgãos responsáveis pela aplicação da legislação ambiental. 

 

Para tal, é essencial que as estratégias de controle do espraiamento urbano 

considerem a sobrevalorização das áreas centrais e com infra-estrutura. Para 

controlar seus efeitos devem ser aplicados mecanismos combinados entre a outorga 

onerosa do potencial construtivo adicional com isenções e subsídios para a 

construção de habitação de interesse social, e que estes estejam presentes na política 

de controle do uso do solo urbano. Nesse sentido é essencial que o poder público 

atue como regulador da sobrevalorização do solo urbano, criando e expondo o 

comportamento dos indicadores e a avaliação das políticas de controle da 

valorização/desvalorização e de sobrevalorização. 

Quanto aos indicadores de sustentabilidade para o processo socioambiental, devem 

ser capazes de inserir a questão da equidade em sua definição, combinando os 

indicadores sociais já existentes. 

 

Os investimentos em educação, saúde pública e geração de empregos são 

diretamente relacionados com as características econômicas e sociais do modelo de 

desenvolvimento adotado. A relação da exclusão social com a sustentabilidade 

ambiental é evidente no caso de São Paulo e torna-se um campo de investigação 

fundamental. Como ponto de partida a melhoria dos indicadores tradicionais11 de 

saúde, educação, renda e emprego devem fazer parte essencial da agenda de 

sustentabilidade. Quanto à violência urbana, estudos que buscam correlacionar os 

índices de violência com os indicadores sociais são benéficos, mas não excluem a 

necessidade urgente de melhoria do aparato de justiça, de ação investigativa e de 

segurança pública, uma vez que os indicadores atingem proporções críticas no 

Município de São Paulo.12  

 

                                                           
11 Evitando por exemplo a formulação de indicadores por médias em distritos que mascaram os efeitos 
sociais sobre população mais carentes. 
12 57 óbitos por 100.000 habitantes/ano, no ano 2000.(SEMPLA 2001b) 
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Indicadores de sustentabilidade propostos: renda média per capita, percentual da 

demanda de moradias precárias atendido, taxa de mortalidade infantil, percentual de 

analfabetismo, índices de exclusão social (EXSO), desenvolvimento 

humano(DSHU), equidade (EQU), qualidade de Vida (QV) e autonomia (AUT). 

 

4.4.1. Seleção de Indicadores Relevantes para os Principais Fenômenos 
Urbanos do Município de São Paulo e RMSP  

 

Em relação às ameaças à sustentabilidade ambiental: o aumento do espraimento 

urbano associado ao sub-aproveitamento de áreas centrais dotadas de infra-estrutura, 

e o adensamento construtivo em áreas centrais face à capacidade suporte de infra-

estrutura urbana e de transportes existente, constituem os dois principais processos a 

serem objeto de atenção quanto à sustentabilidade ambiental no planejamento urbano 

do município e da RMSP. 

 

Quanto ao espraimento urbano do município de São Paulo, o fenômeno da expansão 

urbana vem sendo acompanhado pela EMPLASA, que registrou um crescimento da 

mancha urbana intenso até 1962, totalizando uma área urbanizada de 624,50 Km2. A 

partir desse período, houve declínio no ritmo de crescimento, considerando taxas 

inferiores à 16 % e culminado com um crescimento de 5,68 % nos últimos 10 anos 

(1981-1991). Atualmente a área urbanizada do município corresponde a 896,37 %, o 

que representa 42% do total da RMSP. (EMPLASA 1994). 

 

Tabela 2 - Evolução da população e área urbana na RMSP 
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Estudos mais recentes sobre a evolução da mancha urbanizada da RMSP realizados 

pela EMPLASA (2002), em fase preliminar, conforme a tabela abaixo apresentam 

um Indicador de Crescimento Anual – ICA de 5,5 % no período 1998-2002, com o 

crescimento 505 Km2 em área. 

 

Tabela 3 – RMSP: Evolução da Mancha Urbana 2002 
 

 
 

Dessa maneira, o indicador Índice de Crescimento Anual - ICA da mancha urbana, 

permite monitorar o fenômeno da expansão, que continua a ocorrer, embora em taxas 

menores. Entretanto, quando esse indicador é analisado em conjunto com a taxa  de 

crescimento da população, verifica-se maior correspondência entre a expansão 

urbana e as taxas de crescimento de população até 1997.  

 

A análise do censo de 2000 do IBGE, elaborado por SEMPLA (2001ª), indicou que 

vem ocorrendo adensamento concentrado em distritos periféricos, e perda de 

população em distritos centrais. 

 

Quando essa concentração ocorre nas áreas de mananciais periféricas, a ameaça a 

sustentabilidade pode ser aferida também por outros indicadores, como é o caso dos 

parâmetros de qualidade de água dos mananciais da RMSP.  

período n° de anos área (km²) área (%) *ICA (km²) *ICA (%) 
até 1881 - 2,96 0,1% - 0,1% 

1882 a 1914 32 36,41 1,6% 1,137872759 0,0% 
1915 a 1929 14 61,72 2,7% 4,408565948 0,2% 
1930 a 1949 19 187,51 8,3% 9,868892872 0,4% 
1950 a 1962 12 649,02 28,8% 54,08493934 2,4% 
1963 a 1974 11 272,14 12,1% 24,74027541 1,1% 
1975 a 1980 5 238,54 10,6% 47,70731943 2,1% 
1981 a 1985 4 195,22 8,7% 48,80420164 2,1% 
1986 a 1992 6 74,39 3,3% 12,39852002 0,5% 
1993 a 1997 4 29,87 1,3% 7,466735237 0,3% 
1998_2002 4 505,40 22,4% 126,3507148 5,5% 

Total geral - 2253,18 - - - 
* ICA = Índice de Crescimento Anual
fonte: EMPLASA, (2004). 

EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA 2002
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Nesse sentido, confirma-se a utilidade do indicador ICA para aferir a 

sustentabilidade em relação ao fenômeno da expansão urbana, que no caso desta tese, 

é utilizado como referencial para avaliar, o planejamento urbano, por meio de planos 

diretores e operações urbanas. 

 

Em relação às ameaças acima, quanto ao adensamento construtivo em áreas centrais 

face à infra-estrutura urbana e de transportes existente, os indicadores de qualidade 

do ar, Partículas Inaláveis (PI e PTS) foram testados por (MALHEIROS 2002 p. 

155), para monitorar o desenvolvimento sustentável local, embora, não sejam 

suficientes para isoladamente avaliar a sustentabilidade. Todavia, no caso do 

adensamento urbano associado ao modelo de transportes, caso do município de São 

Paulo e da RMSP, é um indicador capaz de sinalizar os efeitos ambientais 

combinados decorrente do  aumento de construções e de veículos em circulação.  

 
Para uma avaliação preliminar, no caso da RMSP recorremos à CETESB 2003 p.40, 

que em 2003, apontava para a ultrapassagem padrão de qualidade de 50 (µg/m3) para 

o MP10, nas áreas mais adensadas do Município de São Paulo, como Pinheiros, 

Centro, Congonhas, Cerqueira Cesar e Ibirapuera, todos no vetor sudoeste, objeto de 

grande adensamento construtivo na década de 1990, conforme a figura abaixo. 
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Figura 4 - RMSP – 2003: Material Particulado MP10 – Médias aritméticas 

Anuais 
 

 
* Não atendeu ao critério de representatividade 
Fonte: CETESB (2003) 
 

Por outro lado CETESB (2003) demonstra que nos últimos 6 anos na RMSP, a média 

de valores, considerando todas as estações de monitoramento, está bem próxima ao 

padrão anual de 50 (µg/m3). Entretanto, todas as estações tiveram esses limites 

ultrapassados até 1998, e continuam com valores médios muito próximo à 

ultrapassagem desse padrão de 1998 a 2003, indicando que a situação está no limite 

de qualidade.  
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Figura 5 – RMSP: Material Particulado MP10 - Evolução das concentrações 
Médias Anuais 

 
Fonte: CETESB (2003) 
 
 
Nesse sentido, confirma-se a utilidade do indicador Material Particulado (PI e PTS) 

para aferir a sustentabilidade em relação ao fenômeno do adensamento urbano, que 

no caso dessa tese, é utilizado como referencial para avaliar, o planejamento urbano, 

plano diretor e operações urbanas. 
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5. Avaliação Ambiental Estratégica – AAE Sustentabilidade de 
Políticas, Planos e Programas1 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica - AAE é um instrumento de gestão ambiental, 

utilizado mundialmente para avaliar ações estratégicas do ponto de vista da 

sustentabilidade ambiental. A Avaliação Ambiental Estratégica AAE é conceituada 

por PARTIDÁRIO (1999) como um procedimento sistemático e contínuo de 

avaliação da qualidade e das conseqüências ambientais de visões e intenções 

alternativas de desenvolvimento, incorporadas em iniciativas de Política, Planos e 

Programas - PPP, assegurando a integração efetiva de considerações biofísicas, 

econômicas, sociais e políticas, o mais cedo possível em processos de tomada de 

decisão públicos. 

 

Assim, sua abrangência é definida de acordo com a ação estratégica a ser avaliada, e 

utiliza como procedimento de análise os métodos e as técnicas de avaliação de 

impacto ambiental, porém aplicando-os em decisões estratégicas, simultaneamente à 

formulação de políticas, planos ou programas e anteriormente à sua transformação 

em projetos e ações concretas, as quais demandam maior detalhamento e definição 

de características dimensionais. 

 

O objetivo da AAE é justamente este, ou seja, avaliar os impactos ambientais de uma 

ação estratégica o mais cedo possível, na mesma escala de abordagem e 

concomitante à definição da ação estratégica2, ou seja, quando a ação está sendo 

planejada. Os procedimentos adotados, de forma geral, guardam semelhanças com os 

procedimentos utilizados em processos de avaliação de impacto ambiental de 

projetos, porém sofrem variações conforme a legislação ou as diretrizes de cada país 

requeiram maior ou menor formalidade, acordo com de legislação mandatória ou 

mediante procedimentos flexíveis adotados em manuais de utilização, conforme 
                                                           
1 A escolha da Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de análise ambiental nesta tese 
deveu-se à experiência do autor em trabalhos de avaliação ambiental de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento, bem como à sua participação como consultor em estudos, projetos e manuais de 
orientação para a formulação de procedimentos e métodos para a aplicação da AAE no país em 
políticas, planos e programas 
2 O termo estratégico é utilizado como a arte de aplicar os meios disponiveis com vista à consecução 
de objetivos específicos, ou ainda, arte de explorar condições favoráveis com o fim de alcançar 
objetivos específicos. FERREIRA 1975.  
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analisa em maior detalhamento a seguir. 

 

BINA 2004, apud THÉRIVEL E PARTIDÁRIO (1996); DALAL-CLAYTON e 

SADLER (1998), define a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE como “um novo 

instrumento de avaliação de políticas e planos que vem sendo desenvolvido com 

sucesso, sendo promovido mundialmente como técnica para apoiar governos na 

perspectiva da sustentabilidade” (p.2) 

 

A AAE vem sendo reconhecida como uma forma de avaliação ambiental que pode 

ser utilizada para apoiar gestores e lideranças em políticas, planejamento e decisões 

programáticas. Por outro lado, é crescente a aceitação de que a AAE tem a 

capacidade de influenciar os aspectos ambientais e de sustentabilidade dessas 

decisões estratégicas e prover uma base profunda, integrada e sustentável para as 

políticas e planos. (PARTIDÁRIO & CLARK 2000, p. 3). 

 

A AAE é considerada indissociável de uma política sustentável de desenvolvimento, 

ou seja, ela é aplicada considerando-se objetivos e indicadores de sustentabilidade 

definidos a partir da política ambiental nacional, estadual e local, e a prática mundial3 

existente tem suportado o consenso generalizado de que a AAE (SADLER 1996; 

PARTIDÁRIO 1996, 1999): 

• antecipa a previsão de impactos ambientais que poderão ocorrer no âmbito 

de políticas, planos e programas; 

• melhora e reforça a Avaliação de Impacto Ambiental e a elaboração de 

Estudos de Impactos Ambientais - EIA de projetos; 

• permite a integração dos princípios de sustentabilidade ao processo de 

tomada de decisão; 

• facilita um encadeamento de ações ambientalmente estruturadas; 

• oferece um contexto ambiental e de sustentabilidade em políticas, planos e 

programas, para a seleção de ações de nível subseqüente, em particular na 

seleção de projetos; 

                                                           
3 A partir de 1969, mais de 80 países haviam aprovado legislações que requerem um completa 
consideração dos impactos potenciais de decisões. (PARTIDÁRIO & CLARK 2000). 
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• determina um melhor contexto para a avaliação de impactos cumulativos. 

 

Existem outros sistemas de avaliação de políticas, planos e programas, utilizados 

internacionalmente, porém, quanto à avaliação da ação estratégica sobre a premissa 

da sustentabilidade ambiental, tem sido o instrumento cada vez mais utilizado e 

reconhecido.  

 

A complexidade associada à idéia da AAE e à necessidade de uma posição proativa 

motivou ainda uma nova formulação para a AAE: 

 

SEA is a systematic, on-going process for evaluating, at earliest appropriate 

stage of publicly accountable decision making, the environmental quality, and 

consequences, of alternative visions and development intentions incorporated 

in policy, planning, or program initiatives, ensuring full integration of relevant 

biophysical, economic, social and political considerations (PARTIDÁRIO & 

CLARK (2000), p. 4). 

 

AAE é um processo sistemático e contínuo de avaliação, desde o estágio mais 

cedo possível de tomada de decisão pública sobre a qualidade ambiental e suas 

conseqüências, de visões alternativas e intenções de desenvolvimento 

incorporadas em políticas, planos e iniciativas de programas, assegurando 

plena integração de relevantes considerações biofísicas, econômicas, sociais e 

políticas. (PARTIDÁRIO & CLARK (2000), p. 4). 

 

De modo geral, a AAE tem como objetivo o aperfeiçoamento continuo das políticas, 

planos e programas, entendidos como ações estratégicas, com o objetivo de ajustar a 

decisão, a partir de procedimentos de avaliação ambiental de impactos dos seus 

respectivos componentes, de forma a contribuir para um processo ambientalmente 

integrado e sustentável de desenvolvimento. Ou seja, no final da análise poderão ser 

descartadas ou ajustadas as diretrizes da ação ou a proposta no seu conjunto, caso 

essas apresentem riscos não mitigáveis à sustentabilidade do ambiente, os quais não 

apresentem condição de viabilidade em termo de custos e benefícios sociais, 
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ambientais e econômicos, e em especial quanto aos impactos ambientais que a ação 

poderá desencadear nos seus desdobramentos na escala de planos, projetos e ações 

específicas. 

 

A utilização desse instrumento, articula-se ao conceito de gestão ambiental, que 

segundo MOREIRA (1991), diz respeito à administração, pelo governo, do uso dos 

recursos ambientais, por meio de ações ou medidas econômicas, investimentos e 

providências institucionais e jurídicas, com a finalidade de manter ou recuperar a 

qualidade do meio ambiente, assegurar a produtividade dos recursos e o 

desenvolvimento social.  

 

De uma forma compatível com a perspectiva da sustentabilidade ambiental do 

desenvolvimento, o conceito de gestão ambiental (MAGLIO 2000, p.10) “deve 

refletir a perspectiva de gestão compartilhada entre os agentes sociais envolvidos e 

articulados em seus diferentes papéis, a partir da perspectiva de que a 

responsabilidade pela preservação ambiental é de toda a sociedade e não apenas dos 

governos, e deve ser baseada na busca de uma postura pró-ativa desses agentes. Para 

o desenvolvimento sustentável, todos os agentes sociais têm papéis a cumprir e a 

compartilhar. O governo por sua vez deve se tornar flexível4 para incorporar e 

promover esta perspectiva” Essa conceituação de gestão ambiental participativa 

oferece um contexto favorável para a aplicação da AAE, inclusive na esfera local. 

 

No caso brasileiro, os objetivos que norteiam a gestão ambiental estão estruturados a 

partir da política ambiental e das diversas leis e normas dela resultantes. Esses 

objetivos vêm sendo desenvolvidos no país desde a Lei nº 6938 de 31 de janeiro de 

1981, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente e os instrumentos de 

gestão ambiental. (BRASIL 1981). 
 

Os conceitos de Gestão Ambiental e de Avaliação Ambiental Estratégica se 

articulam, na medida em que é fundamental que a AAE ocorra com base em uma 

                                                           
4 Assumir um papel coordenador, e incorporar a participação dos diferentes agentes sociais no 
processo de gestão ambiental. 
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política ambiental integrada e de sustentabilidade que lhe possa fornecer um 

referencial de avaliação, em especial objetivos e indicadores de qualidade ambiental. 

 

Para o desenvolvimento da AAE, no caso desta tese, a ser aplicada em políticas e 

planos urbanos, no âmbito municipal, a política ambiental vigente deve apoiar a 

definição de objetivos e indicadores de qualidade ambiental a atingir com a ação 

estratégica, de modo a garantir a sustentabilidade. Ou seja, a política ambiental e a 

legislação ambiental oferecem o referencial de avaliação e os objetivos de melhoria a 

serem alcançados pela política específica ou plano objeto de avaliação, ou seja, os 

objetivos e as referências de sustentabilidade a serem atingidos (benchmarks). 

 

Quanto ao foco da “Avaliação Ambiental Estratégica”, discutem-se a seguir duas 

tendências presentes na prática contemporânea: a AAE deve ter foco na 

sustentabilidade ou na proteção ao ambiente? AAE deve se limitar a objetivos 

ambientais ou de sustentabilidade? Estas são questões chaves para a definição dos 

objetivos e dos indicadores que fornecerão o referencial de análise. Nesse sentido, 

toma-se por base a revisão do conceito de sustentabilidade abordado no item anterior 

desta tese, bem como o referencial que se utilizará para a análise de sustentabilidade 

ambiental no caso do município de São Paulo e sua área de influência.  

 

Para aplicação no ambiente urbano, conforme visto anteriormente, impõem-se como 

referencial de análise, objetivos e indicadores sociais, tais como o grau de 

universalização da saúde pública, da educação e de acesso à moradia, atendimento 

em serviços públicos, pautados por políticas públicas inclusivas para as populações 

pobres, e usando-se os indicadores e objetivos sociais e econômicos, em conjunto e 

de forma integrada aos indicadores de qualidade ambiental utilizados para a 

promoção da sustentabilidade. 

 

Assim, os objetivos e os indicadores de sustentabilidade ambiental são utilizados 

como referencial da AAE para avaliar os efeitos ambientais das diretrizes propostas 

nas políticas, planos ou programas. Já os métodos de avaliação utilizam as mesmas 
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técnicas de avaliação de impactos ao ambiente biótico ou abiótico, utilizados na 

avaliação ambiental de projetos.  

 

Desse modo, para o tratamento dos componentes físicos utilizam-se abordagens 

científicas tais como simulações visuais em escala apropriada, com o uso de 

softwares gráficos e sistemas de informação georeferenciados, modelos matemáticos, 

modelos físicos em escala reduzida, entre outros. No tratamento dos fatores bióticos 

utilizam-se métodos para a quantificação das perturbações em cadeias alimentares, 

da redução do número de indivíduos em determinadas populações, das perdas de 

produtividade, quantidades e espécies de vegetação afetadas, levantamento de campo 

direto e técnicas de análise ecológica rápida, experimentos de laboratório para 

simulação do comportamento de ecossistemas, etc. 

 

Para o tratamento dos efeitos sociais e culturais utilizam-se as técnicas de pesquisa 

das ciências sociais: análises estatísticas, séries históricas, técnicas de percepção para 

avaliação de indicadores sociais subjetivos, entre outras. 

 

Quanto ao foco da avaliação ambiental THERIVEL (2004 p.87) explicita a discussão 

entre duas perspectivas, a da proteção ambiental e à perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, como duas diferentes metas de política ambiental: A integração do 

ambiente nas ações estratégicas prevê como meta o desenvolvimento sustentável, isto 

é, considerando suas dimensões ambiental, social e econômica. Mas a avaliação 

ambiental com base na proteção ambiental foca-se centralmente nos objetivos de 

proteção ao ambiente. Segundo THERIVEL (2004), há bons argumentos de ambos 

os lados. 

 

Na perspectiva da proteção ambiental: 

• Os referenciais da avaliação ambiental dão pesos maiores para as 

conseqüências ambientais do que para as questões sociais, especialmente as 

econômicas, que dominam as políticas de desenvolvimento. 
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• A sustentabilidade ambiental aumenta o risco de marginalização do 

conceito de proteção ambiental, porque o interesse econômico predomina 

sobre o ambiental. 

• A avaliação ambiental depende das evidências sobre o mundo físico. 

Mesmo se essas forem bem coletadas e interpretadas, há lacunas e 

incertezas nos dados, os quais devem ser seguidos de novos julgamentos. Já 

os objetivos econômicos são usados ostensivamente, mesmo quando não 

sustentados por indicadores de qualidade de vida e acesso a serviços 

públicos. 

Já na perspectiva da sustentabilidade: 

• O desenvolvimento sustentável é um conceito antropogênico, isto é, 

evidencia os interesses humanos, segundo a clássica definição de 

Brundtland et al. 1987, que não menciona o termo ambiente, embora tenha 

algo a dizer sobre esse tema, pelo fato de os homens estarem correntemente 

manejando-o para atingir suas necessidades do presente, conservando-o 

para as necessidades das gerações futuras. 

 

• A produção econômica e o consumo interferem em outras “necessidades do 

presente”, como a busca de melhores condições de saúde e de qualidade de 

vida (especialmente para os pobres dos países menos desenvolvidos), e 

colocam em risco a possibilidade das futuras gerações de atingirem suas 

necessidades básicas como água, alimentos e terras não-inundáveis, (esses 

últimos estão deslocados ou estão fora de sentido), secas e outros desastres 

climáticos. 

 

• Outra definição largamente aceita para o desenvolvimento sustentável é “a 

de melhorar a qualidade de vida sem colocar em risco a capacidade  suporte 

dos ecossistemas” (IUCN 1991). Essa definição faz uma referência 

explícita a um aspecto do ambiente, mas é instrumental para afastar os 

agravos à capacidade suporte, uma vez que o uso inadequado dos recursos 

naturais poderá reduzir o futuro da qualidade da vida (humana). 
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THERIVEL (2004) defende que mesmo o conceito ecocêntrico da proteção ao 

ambiente remete-nos rapidamente a julgamentos antropocêntricos em termos de 

qualidade de vida humana, e assim a AAE apresenta conseqüências interessantes. Se 

a base de todo o aparente objetivo “ambiental” é o bem-estar do homem, não há 

muita diferença entre avaliar os efeitos de ações estratégicas e os de um maior 

conjunto de resultados, em matéria de bem-estar humano. (p 89). 

 

De acordo com THERIVEL (2004), a solução para esse dilema está no uso de 

abordagens transversais que superem a simples adição de objetivos: ambientais, 

econômicos e também sociais. Assim, algumas abordagens para o desenvolvimento 

que incrementem o acesso a necessidades locais e compensem as iniqüidades sociais 

são aceitas do ponto de vista ambiental, social e econômico.  

 

Nesse sentido, no conceito transversal a chave a ser utilizada é o conceito de 

“eqüidade” entre grupos de pessoas e gerações e entre diferentes situações 

econômicas e sociais. No caso do Brasil, podem se utilizar os índices de qualidade de 

vida, como o índice GINI, ou ainda, no caso de São Paulo, o mapa da exclusão social 

formulado por ESPOSATI (2002), cujos indicadores de exclusão social e econômica 

já incorporam a eqüidade, com a identificação dos grupos sociais em desvantagem. 

 

THERIVEL (2004) sugere também outro aspecto transversal para a escolha de 

indicadores, aplicando o conceito de “resiliência ou de perda de vulnerabilidade”5, 

que significa uma forma de operacionalizar o princípio da precaução. 

Exemplificando, o acesso a serviços sociais urbanos que aumentam a capacidade de 

resiliência local são aqueles que implicam em redução ou menor pressão por 

necessidade de viagens, transportes, deslocamentos e com redução de risco. 

 

 

 

                                                           
5 A capacidade de um sistema (ecológico, econômico, social) para absorver as tensões criadas por 
perturbações externas, sem que se altere" (MOREIRA 1997b apud Munn 1979). 
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Abordagens Metodológicas de Avaliação Ambiental Estratégica - AAE 

 

A prática mundial de Avaliação Ambiental Estratégica contempla diversas 

abordagens metodológicas e diferentes modelos institucionais e operacionais. As 

tipologias de AAE citadas pela COMUNIDADE EUROPÉIA (1996); THERIVEL e 

PARTIDÁRIO (1996), PARTIDÁRIO e CLARK (2000), THERIVEL (2004), são 

sistematizadas no Quadro 1. 
 
Tabela 4 - Tipologias Formais de AAE6  
 

 Avaliação de Impactos de Políticas (Policy Impact Assessment) - termo adotado no 
Canadá para especificar o processo de avaliação de impacto ambiental de políticas; 

 Teste Ambiental (Environmental-Test, E-test) - utilizado na Holanda para avaliação de 
políticas (propostas de legislação), utilizando um procedimento específico baseado 
numa listagem de critérios de sustentabilidade;. 

 Avaliação Ambiental Regional (Regional EA) – estabelecido pelo Banco Mundial para 
avaliação das implicações ambientais e sociais de âmbito regional de propostas de 
desenvolvimento multisetorial numa dada área geográfica e durante um período 
determinado; 

 Avaliação Ambiental Setorial (Setorial EA) - estabelecido pelo Banco Mundial para 
avaliação de políticas e de programas de investimentos setoriais, envolvendo sub-
projetos múltiplos (apóia também a integração de questões ambientais em planos de 
investimento em longo prazo); 

 Supervisão Ambiental (Environmental Overview) – adotado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento no processo de formulação de programas, 
levando à identificação de oportunidades e de impactos ambientais e sociais e à 
incorporação de medidas de mitigação na revisão de programas 

 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) - abordagem formalizada pela Comunidade 
Econômica Européia a partir da Diretriz de 2001 e pela UNECE 2003, para avaliação 
de planos e programas, utilizando um procedimento participativo.  

 Avaliação de Impacto Ambiental Estratégica (Strategic Environmental Impact 
Assessment) – termo adotado na Holanda para avaliação de planos e programas, que 
utiliza o mesmo procedimento da Avaliação do Impacto Ambiental de projetos. 

 Avaliação Ambiental Programática – (Programmatic Environmental Assessment) - 
estabelecido nos Estados Unidos para avaliação de grupos de ação geograficamente 
relacionados ou possuidores de similaridades em termos de natureza tecnológica e 
tipológica do projeto. 

Fonte: Modificado de BRASIL (2002), p. 14. 
                                                           
6 Avaliação Ambiental Estratégica - AAE - termo genérico que identifica o processo de avaliação de 
impactos ambientais de políticas, planos e programas PPP. Identifica e avalia impactos difíceis de se 
considerar na escala do projeto, especialmente, impactos cumulativos e sinérgicos de múltiplos 
projetos. 
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O principal aspecto comum às metodologias de AAE é a comunhão dos princípios de 

avaliação ambiental e ainda o fato de se aplicarem a estágios de decisão anteriores ao 

de projeto. No caso brasileiro, os procedimentos adotados na Avaliação de Impacto 

Ambiental de Projetos, regulamentados pela Resolução 001/86 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, já consagram as diretrizes e procedimentos de 

avaliação ambiental de projetos. Porém, a avaliação ambiental é pouco utilizada na 

avaliação de políticas e planos, e é neste aspecto, que se deve concentrar a escolha 

dos contornos da tipologia de AAE a ser aplicada no Brasil. 

 

A Tabela 5 sumariza o âmbito de aplicação da AAE, tal como empiricamente é 

conhecido e/ou sugerido na literatura. 

 

Tabela 5 - Âmbito de Aplicação da AAE 
 

 Tratados Internacionais 

 Processo de Privatização 

 Programas Operacionais de Ajustamento 

 Programas Operacionais de Estruturação 

 Orçamentos Nacionais 

 Planos Plurianuais de Investimento 

 Propostas de Legislação e Regulamentação 

 Políticas Globais e Setoriais 

 Planejamento Físico de Uso do Solo 

 Planejamento Setorial 

Fonte: BRASIL (2002) p.14 

 
Portanto, assim verifica-se que modalidades AAE vêm sendo aplicadas em 

planejamento físico de uso do solo, tal como se procura demonstrar para a avaliação 

de planos diretores.  

 

Quanto aos princípios para a aplicação da AAE, esses exigem um certo número de 

condições que podem ser entendidas como norteadoras de práticas “ambientalmente 

aceitáveis“, como pode ser observado no Quadro 3. IAIA (1998). 
 



 

 

97

Tabela 6 - Princípios Norteadores de Práticas em AAE 
 

Aspectos Políticos 

 Estratégias de sustentabilidade (adotadas na política ambiental do país); 

 Objetivos e indicadores de sustentabilidade em ações estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável; 

 Relacionamento entre a AAE e os mecanismos de tomada de decisão existentes; 

 Critérios e mecanismos para avaliar a significância dos impactos; 

 Sistemas abertos e verificáveis. 

Aspectos Institucionais 

 Quadro institucional 

 Estrutura organizacional 

 Definição de responsabilidades e meios de verificação 

 Quadro regulatório existente 

Procedimentos 

 Integração com o processo de desenvolvimento de ações estratégicas (políticas, 
planos e programas) 

 Foco nos elementos de política / estratégias fundamentais; 

 Definição do tipo de ação estratégica a que se aplicar a AAE; 

 Definição de quando se deve realizar a AAE (simultaneamente ou após a 
elaboração da política, plano ou programa); 

 Foco nas questões fundamentais e por meio de perguntas corretas; 

 Âmbito abrangente de intervenção; 

 Âmbito compatível com a importância dos impactos prováveis; 

 Identificação e comparação de opções igualmente válidas; 

 Integração dos fatores físicos, ecológicos, socioeconômicos, institucionais e 
políticos; 

 Envolvimento público como elemento fundamental; 

 Objetivos e termos de referência claramente definidos; 

 Diretrizes claras que permitam a aplicação da AAE; 

 Abordagens metodológicas simples; 

 Relatórios públicos sobre a avaliação e decisões acessíveis ao público; 

 Monitoramento e acompanhamento da implementação das decisões avaliadas; 

 Revisão do processo e dos relatórios de avaliação ambiental de forma 
independente do proponente. 

Fonte: MMA (2002) p. 16, apud PARTIDÁRIO (1996); SADLER (1996). 
 
No quadro acima são apresentados de forma sintética os aspectos a serem 

considerados no estabelecimento de princípio diretores para a aplicação da Avaliação 
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Ambiental Estratégica. Esses aspectos deverão ser considerados para formular as 

diretrizes para sua aplicação no país, estado ou município. 

 

O primeiro conjunto a considerar são as bases da avaliação a serem retiradas da 

política ambiental definida oficialmente, a qual deve fornecer os objetivos, 

indicadores de sustentabilidade, articulação entre a AAE e o momento de formulação 

da ação estratégica, critérios e metodologia de avaliação dos impactos ambientais, e 

as formas de verificação dos resultados. 

 

O segundo conjunto refere-se ao quadro institucional em que será inserida a AAE, 

isto é, quem se responsabilizará pela contratação da AAE, quem a realizará, que 

instituição fará a revisão, quais as legislações a serem consideradas, enfim a 

formalização institucional que deverá dar os contornos para sua inserção no sistema 

institucional vigente. 

 

O terceiro conjunto, é o que define os procedimentos norteadores da aplicação da 

AAE. Desde a questão de quais as modalidades de ação em que a AAE deverá ser 

aplicada, qual o momento de sua elaboração em relação à decisão sobre a ação 

estratégica, a definição sobre os termos de referência da AAE, o grau de 

formalização exigida para o relatório técnico, o relatório síntese a ser apresentada ao 

público leigo, os conteúdos mínimos, a forma e os momentos de participação do 

público, a revisão técnica do relatório, se por órgão ambiental ou por um grupo 

independente, a forma de monitoramento e de supervisão, entre outros aspectos  

 
Enfim, os três conjuntos anteriores poderão ser utilizados para definir os contornos 

políticos, técnicos, institucionais e os procedimentos que deverão reger a aplicação 

da AAE. 

 

De acordo com BRASIL (2002), para a aplicação da AAE é fundamental definir 

antecipadamente o que se entende por  significativo ou relevante para a avaliação, 

pois é impossível avaliar todas as possíveis implicações de uma determinada 

estratégia, bem como é naturalmente diverso o entendimento dos vários agentes que 

participam do processo de avaliação público. Neste sentido, é fundamental garantir 
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que seja formulado o Termo de Referencia, o qual deve estabelecer quais temas 

deverão ser abordados e como deverão ser analisados, em que grau de profundidade, 

enfim, o roteiro e os contornos das análises a serem realizadas .  

 

Ainda segundo BRASIL (2002), a definição do conteúdo da avaliação ambiental e a 

seqüência dos prazos e etapas são questões que devem ser definidas em cada 

contexto nacional, regional ou local em que a AAE se aplica. Seu conteúdo deverá 

ser tão amplo quanto possível, mas deve focar sobretudo as questões mais 

significativas e adotar uma avaliação integrada e compatível com a importância do 

impacto da decisão estratégica a ser tomada. (p.15 e 17). 

 

O manual nacional de AAE, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, 

demonstra que o roteiro prévio e o termo de referência devem ser objetivos e devem 

também ser pré-definidos os fatores ambientais que poderão receberão as maiores 

pressões, bem como seleção das ações ou conjunto de ações importantes que 

compõem a política ou o plano, ou são por esses, desencadeados, sem dispersar-se na 

avaliação de temas pouco relevantes ou em ações secundárisas. Por fim, a avaliação 

deve ser a mais profunda possível naqueles impactos potenciais pré-identificados em 

função do cruzamento dos fatores ambientais mais significativos, por exemplo, o 

risco de perdas de vegetação, habitats e biodiversidade, versus a geração de uma 

diretriz de incentivo à criação de um vetor que leve à ocupação do solo e ao risco de 

expansão urbana. 

 

Por outro lado, é fundamental assegurar a transparência do processo de decisão, uma 

vez que a AAE, tal como a Avaliação de Impacto Ambiental, é sobretudo um 

processo público de avaliação, ou seja, não se trata de uma avaliação exclusivamente 

técnica, mas deve incluir a participação dos agentes sociais que receberão os 

impactos ambientais da decisão. 

 
5.1. A Experiência Internacional em AEE 
 

A seguir é realizado um balanço da experiência internacional, para aferir os 

principais aspectos passíveis de utilização na gestão ambiental nacional. 
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Segundo THERIVEL (2004) até 2003, cerca de 20 países no mundo estabeleceram 

requerimentos legais para AAE e outros adotaram guias para sua elaboração7. Uma 

síntese dessas experiências é apresentada a seguir: 

 

Diretriz8 para a AAE da União Européia 
 
Na década de 1990, inúmeras propostas para a adoção da Avaliação Ambiental 

Estratégica foram produzidas no âmbito da União Européia. Uma proposta de 

Diretriz para a AAE tem sofrido um processo sinuoso e difícil, pois sua discussão foi 

iniciada em 1975 (THERIVEL 2004) e só em 2004 será finalmente adotada ´pelos 

países membros. A versão mais recente (The European Union’s Directive 

2001/42/EC) foi aprovada pelo Conselho da Comunidade Européia em 21 de julho 

de 2001 (DALKMANN 2001, FELDMANN ET AL, 2001, THERIVEL 2004). 

Segundo essa decisão previa-se a implantação da AAE ou sua adição a sistemas pré-

existentes por todos os estados membros em 2004. 

 
O objetivo da Diretriz da União Européia é o desenvolvimento sustentável e adota-se 

uma ampla definição do termo “ambiente”: É também garantir um alto grau de 

proteção ao ambiente e contribuir para a integração de variáveis ambientais na 

preparação e adoção de planos e programas, a partir de uma visão que promova o 

desenvolvimento sustentável (artigo 1º). 

 

A diretriz aprovada exclui a avaliação de políticas e refere-se à avaliação de 

programas e planos ou às suas modificações, nos seguintes setores: agrícola, 

florestas, pesca, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão da água, 

telecomunicações, turismo, ordenamento do território ou uso e ocupação do solo. São 

excluídos os planos de defesa nacional e de emergência civil, bem como os 

programas ou planos financeiros e orçamentários. A exclusão da avaliação ambiental 

de políticas deve estar relacionada à maior dificuldade de estabelecer um patamar 

comum de avaliações neste estágio, em que ocorre o mais alto grau  de decisão 

                                                           
7 Segundo THERIVEL (2004), para simplificar o entendimento sobre a aplicação da AAE, as 
políticas, planos e programas são chamados de ações estratégicas.  
8 Norma de procedimento ou conjunto de instruções ou indicações para levar a termo um plano, uma 
ação.  
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estratégica de cada país, uma vez que a Diretriz passará a ser aplicada por todos os 

Estados membros. 

 

A Diretriz considera como fundamentais para a avaliação de impactos das ações 

estratégicas (planos e programas) os efeitos prováveis na biodiversidade, população, 

saúde humana, fauna, flora, solo, água, ar, fatores climáticos, questões materiais, 

patrimônio cultural (arquitetônico e arqueológico), paisagem e a inter-relação entre 

todos esses fatores. 

 
Em relação aos procedimentos adotados, a diretriz indica apenas que a avaliação 

deverá ser conduzida durante a preparação do plano ou programa e previamente à sua 

adoção ou aprovação em lei, devendo seus requisitos ser integrados aos 

procedimentos existentes nos estados membros para a adoção de planos e programas 

ou incorporados em outros procedimentos que garantam o seu cumprimento. Prevê 

também procedimentos de consulta pública que deverão ser estabelecidos em cada 

estado-membro.  

Protocolo9 para AAE da Comissão Economica das Nações Unidas para 
a Europa - United Nations Economic Comission for Europe - UNECE 

 
O protocolo UNECE para a Avaliação Ambiental Estratégica -AAE é um documento 

extenso e completo, que foi desenvolvido por um grupo de trabalho das Nações 

Unidas. Finalizado em janeiro de 2003, e formalmente adotado e assinado por 35 

países, em Kiev, em maio de 2003, esse protocolo abrange toda a Europa, os Estados 

Unidos e o Canadá, o Cáucaso e a Ásia Central, e é aberto a todos os membros da 

ONU. Segundo THERIVEL (2004), o protocolo é mais explícito na definição do 

“ambiente” e por influência da Organização Mundial da Saúde inclui o tema da 

saúde, sendo também mais explícito na promoção formal da participação do público 

no processo, entre outros aspectos.  

 

Iniciativas de fomento à AAE também têm sido desenvolvidas por instituições 

multilaterais. Nesse sentido, o Banco Mundial publicou, em 1989, a Diretiva 

                                                           
9 Convenção Internacional, registro de uma conferência ou deliberação diplomática. 



 

 

102

Operacional 4.000, que estabelece a política para avaliação ambiental das suas 

atividades de investimento e prevê os dois principais formatos de AAE criados pelo 

próprio banco: Avaliação Ambiental Regional e Avaliação Ambiental Setorial. 

 

Nova Zelândia 
 

Segundo BRASIL (2002), o modelo de AAE neozelandês é um exemplo de 

abordagem integrada top-down, pois foi estabelecido a partir das abordagens de 

avaliação de políticas e planejamento e não da avaliação de projetos. A diferença é 

que a abordagem de cima para baixo partiu da experiência em avaliação ambiental de 

políticas e planejamento, sem estar vincula à necessidade ou não de avaliação 

ambiental de projetos, de maneira oposta à experiência brasileira.  

 

A concepção é particularmente interessante pela sua integração ao processo 

decisório. Por esse fato fica assegurada a seqüência em cascata do processo de 

avaliação (tiering process), desde os níveis de política e planejamento até os de 

projeto. Neste sentido, a avaliação ocorre como processo contínuo, sendo portanto 

mais sistêmica. Os métodos e técnicas utilizados não são específicos para AAE, mas 

advém dos métodos de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA. 

 

A desvantagem do modelo neozelandês é que o sistema aplicado na AAE não tem 

uma estrutura própria, por conseguinte, não explicita separadamente os resultados da 

avaliação ambiental em relação à ação estratégica inicialmente proposta (plano ou 

política), por meio de um relatório próprio, para que possa ser avaliada sua eficácia 

no aperfeiçoamento da ação estratégica, bem como na identificação e aferição dos 

seus resultados, tendo em vista o controle da aplicação pelas partes interessadas. (p. 

25, 26). 

 

Canadá 
 

A mais recente Diretriz para a AAE foi aprovada pelo gabinete de ministros no 

Canadá, e se aplica a todo o tipo de políticas, planos e programas globais e setoriais, 

considerando o escopo e a natureza dos impactos ambientais e a necessidade de 
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reduzir e mitigar seus efeitos adversos, de acordo com os compromissos com o 

desenvolvimento sustentável. Recomenda a consideração de efeitos cumulativos 

potenciais da proposta de ação estratégica, como, por exemplo, os efeitos das 

emissões de gases que contribuem para o efeito estufa; e o desenvolvimento de 

estratégias de sustentabilidade; atenção para oportunidades de despoluição e outras 

possibilidades de promover compromissos e obrigações ambientais amplos de 

governo, responsabilidades e regras para o poder público e partes interessadas. 

(CEAA 2004). 

 

Em relação aos métodos e técnicas utilizadas na avaliação de políticas e propostas 

governamentais, a AAE no Canadá fundamenta-se numa pequena lista de questões 

críticas, a serem avaliadas durante a formulação da política e no estabelecimento de 

metas ambientais e de sustentabilidade. A AAE de planos e programas inclui a 

análise de alternativas e a avaliação formal de impactos cumulativos e físico-

ecológicos, por meio de técnicas matriciais de avaliação de impactos. O público é 

consultado sempre que possível. (BRASIL 2002 p.29). 
 

Grã-Bretanha 
 

O desenvolvimento da AAE na Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do 

Norte) beneficia-se de um forte sistema de planejamento, que facilita e fortalece a 

implementação da AAE e que a subsidia com abordagens metodológicas de base. 

Desde os anos 70, a inserção do componente ambiental ao processo de planejamento 

é uma realidade e criou, desde então, uma prática relevante de planejamento 

ambiental. (BRASIL 2002 p. 31). 

 

Até 2001, quando foi adotada a diretriz da Comunidade Econômica Européia, a 

prática da AAE na Grã-Bretanha era orientada por três documentos de diretrizes 

(guias): 

 

A diretriz publicada em 1993, designada Environmental Appraisal of Development 

Plans (ODPM, 2001b), que influenciou a AAE de planos diretores fisico - territoriais 

municipais; 
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A diretriz publicada em 1998, designada Policy Appraisal and the Environment 

(UKDETR, 1998), e que se aplica fundamentalmente às Políticas; 

 

A diretriz publicada em 1999, designada Good Practice Guide on Sustainability 

Appraisal of Regional Planning Guidance (UKDETR, 1999), aplicada aos planos 

regionais e municipais. 

 

De todas, a que tem tido maior aplicação devido à sua aceitação pelas autoridades 

municipais é a de 1993, embora a Diretriz de 1999 tenha adquirido grande 

popularidade BRASIL (2002); WOOD (1995); THERIVEL (1998). 
 
A AAE na Grã-Bretanhã aplica-se às políticas, planos e programas, gerais e setoriais, 

mas a maior parte dos exemplos refere-se a aplicações em planos municipais. Como 

a avaliação de planos se dá fundamentalmente em nível municipal, as autoridades 

locais britânicas são as principais responsáveis pela condução e qualidade do 

processo de AAE. MMA (2002); THERIVEL (2004). 

 

A Apreciação Ambiental de Planos de Desenvolvimento (Environmental Appraisal 

of Development Plans- 1993), utilizada sobretudo na AAE de planos municipais, 

baseia-se numa listagem de indicadores de sustentabilidade, que definem objetivos 

de referência de qualidade ambiental, uma análise de contingência para avaliar os 

conflitos entre as políticas de um plano e, finalmente, uma matriz para avaliar as 

políticas do plano em relação às variáveis ambientais definidas por indicadores e 

objetivos. Um plano local pode incluir subcomponentes de políticas ou combinar 

políticas, planos e programas em uma única ação estratégica, a serem avaliados. 

(THERIVEL 2004, p.13) 

 

O guia de Avaliação Regional de Sustentabilidade (Regional Appraisal and 

Sustainability-1999) é de âmbito mais amplo, uma vez que se fundamenta no 

conceito de sustentabilidade ambiental e não apenas em indicadores de qualidade 

ambiental. Apóia-se na definição de objetivos e num conjunto de critérios que têm 

como vantagem o fato de também serem muito flexíveis. O fundamento da avaliação 

é verificar de que forma o cumprimento de objetivos pode ou não afetar os critérios 
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de sustentabilidade. Tem uma aplicação mais limitada do que o guia de 1993, mas a 

abordagem mais atual procura integrar o componente de sustentabilidade ao quadro 

de avaliação, aplicando-se aos planos regionais e também aos municipais de 

Desenvolvimento. (BRASIL 2002, p.32). 
 

A partir da adoção da Diretriz da Comunidade Econômica Européia de 2004, o 

gabinete do primeiro-ministro (ODPM) definiu um guia específico para a aplicação 

da AAE em planos regionais e em de uso do solo locais. (ODPM 2004).  

 

Holanda 
 
O sistema holandês tem a sua gênese diretamente fundamentada na AIA de projetos, 

contrariamente aos sistemas anteriormente descritos, que não partem da AIA de 

ações estratégicas. Contudo, como esse sistema de AIA parece muito complexo para 

avaliação de políticas, os holandeses criaram o Teste Ambiental - “Environmental-

Test - E-test”, para avaliação de propostas de política e de regulamentação (BRASIL 

2002 Apud Sadler e Verheem 1996; Tonk e Verheem 1998). A complexidade está 

relacionada à tentativa de reproduzir as formalidades e o passo-a-passo da avaliação 

ambiental de projetos à avaliação de políticas e planos, quando não se conta ainda 

com os detalhamentos típicos de projetos.  

 
Estados Unidos da América 

 
A AAE foi instituída como requisito formal pela primeira vez nos EUA por meio do 

National Environmental Policy Act (1969) para a preparação de estudos de impacto 

ambiental de grandes ações federais, susceptíveis de afetar significativamente a 

qualidade do ambiente humano (BRASIL 2002 p. 37). O formato de AAE nos EUA 

foi designado como “Programmatic Environmental Impact Statement (PEIS)”, 

aplicado sobretudo a programas e planos urbanísticos municipais, e com reduzida 

aplicação aos planos regionais e políticas (BRASIL 2002 apud Clark 2000). 

 
Os Estados Unidos, tal como a Holanda, apóiam-se em um modelo orientado de 

baixo para cima (“bottom-up”), ou seja, aquele em que a  prática de AIA de projetos 
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influencia a AAE de planos, utilizada sobretudo em planos de uso do solo urbanos. 

(BRASIL 2002, p.38). 

 
A análise das experiências internacionais mostra que o maior desenvolvimento da 

avaliação ambiental estratégica ocorreu no setor de planejamento do uso do solo, e 

menos em setores econômicos, como a indústria, o turismo e a agricultura, entre 

outros. Nesse sentido, pode-se prever a possibilidade de sua aplicação em planos 

urbanos também no Brasil, que tem uma razoável prática de planejamento urbano e 

que conta com a Lei Federal Estatuto das Cidades, que exige a elaboração de planos 

diretores até 2006 e ainda absorve a sustentabilidade ambiental como objetivo a ser 

perseguido. 

 

A grande atenção que tem sido dada aos objetivos do desenvolvimento sustentável 

serve de base para os avanços da AAE no âmbito das políticas, planos e programas, 

como ferramenta básica para integração dos princípios da sustentabilidade às 

diretrizes políticas e econômicas. 

 

O desenvolvimento da avaliação ambiental mundial de políticas, planos e programas 

tem sido muito mais lento do que o desenvolvimento da avaliação ambiental de 

projetos pois surgiram na mesma época, mas a avaliação de projetos é a que se 

consagrou na maioria dos países (SADLER 1996). Embora muitos países apresentem 

alguma forma de avaliação ambiental em política, plano ou programa, verifica-se que 

os procedimentos existentes apresentam inúmeras deficiências e fatores limitantes à 

sua aplicação: nos arranjos institucionais, como, por exemplo, devido à falta de um 

sistema estruturado de gestão ambiental, na falta de uma base legal e de 

regulamentos, na forma de apresentação dos resultados (relatórios formais), nos 

mecanismos de participação pública (audiências públicas, por exemplo), e, 

principalmente, na integração dos resultados da avaliação ambiental à tomada de 

decisão setorial. No caso do Brasil, essas deficiências vêm sendo solucionadas com a 

prática de avaliação ambiental de projetos instituida a partir de 1986 com a 

Resolução 001/86 do CONAMA e consagrada na Constituição de 1988. 
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A experiência internacional de AAE revela ainda fatores limitantes que podem ser 

esperados também no Brasil, tendo em vista que já se verificam com relação à 

aplicação da avaliação ambiental de projetos alguns pontos que não estão 

adequadamente equacionados: 

• receio de que a adoção da AAE poderá resultar em redução ou limitações 

no poder de cada setor; 

• limitações devido à precariedade dos processos de planejamento existentes; 

• maior ênfase nos mecanismos legais compulsórios em detrimento das 

estratégias de integração e de convencimento; 

• receio de que a AAE represente aumentos excessivos nos custos de 

planejamento dos setores; 

• limitações metodológicas existentes na própria AAE, na qualidade e 

natureza das informações necessárias para este tipo de avaliação, e na 

deficiência de recursos humanos capacitados e experientes para aplicá-la.  

 

Essas limitações precisam ser enfrentadas, pois a prática de avaliação ambiental e o 

licenciamento de projetos têm sido objeto de críticas devido às mesmas questões, e 

aos poucos vem se criando um movimento para a revisão do licenciamento 

ambiental, por causa da crítica ao excesso de judicialização dele decorrente, e cresce 

a tendência para que a avaliação ambiental seja realizada nos estágios anteriores, a 

projetos. Por outro lado, os prejuízos decorrentes de projetos paralisados devido a 

litígios judiciais decorrentes de exigências de licenciamento, ou de não - atendimento 

a medidas requeridas na avaliação ambiental já são bastante altos, e há também um 

crescente processo de ampliação da investigação em gestão ambiental e em formação 

de recursos humanos. 

 

No âmbito internacional é entendimento comum que a AAE é mais facilmente 

incorporada a processos formais pré-existentes de planejamento e de tomada de 

decisão, em particular em sistemas integrados e participativos, em detrimento de 

procedimentos explícitos de avaliação ambiental de políticas e planos. Essa situação 

impõe fatores limitantes à sua adoção no Brasil, em face da deficiência desses 

elementos nos processos de planejamento e de tomada de decisão no país. Entretanto, 
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a tendência na área de planejamento urbano, com a aprovação do Estatuto das 

cidades e com a obrigatoriedade de realização de planos diretores municipais, é 

considerar que essa possível ampliação de processos de planejamento enseja uma 

oportunidade de aplicação desse instrumento. 

 

Por outro lado, alguns dos fatores desfavoráveis à prática da AAE - que ainda 

persistem em alguns países, já foram superados na experiência brasileira com a 

Avaliação de Impacto Ambiental de projetos, principalmente no que se refere à: 

• exigência legal de apresentação de relatório sintético e público (Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA); 

• existência de mecanismos formais de participação pública; 

• sistemática de incorporação das recomendações ambientais na tomada de 

decisão; 

• flexibilidade para facilitar a negociação dos interesses das instituições 

governamentais; 

• exigência de condicionantes, medidas mitigadoras e compensatórias; 

• avaliação de alternativas às ações propostas; 

• participação dos grupos de interesse; 

• revisão independente pelos órgãos ambientais; 

• controle das conseqüências ambientais da implementação das ações 

propostas. 

 

Vale ressaltar que devido à grande variedade de tipos de políticas, planos e 

programas que podem ser objeto de Avaliação Ambiental Estratégica e a exemplo 

das experiências internacionais, os regulamentos deverão ser suficientemente 

flexíveis, pois não é recomendável iniciar um novo processo complexo e inovador de 

forma excessivamente burocratizada e mandatória, como é o licenciamento 

ambiental no Brasil. 

 

Para que este novo instrumento possa ser absorvido gradualmente absorvido, no 

âmbito dos diferentes processos de planejamento e de tomada de decisão envolvidos 

e pré - existentes nos diversos setores; é recomendável a maior adaptação possível  
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dos procedimentos de AAE sem querer modificá-los ou colocar regras excessivas. O 

que deve ser garantido, é a ênfase conferida ao estabelecimento de princípios e 

requisitos básicos de sustentabilidade ambiental, que assegurem a confiabilidade e a 

eficácia da AAE. 

 

Segundo PARTIDÁRIO (1996a, 2000), de modo geral, os processos e metodologias 

de AAE desenvolvidos mundialmente, resultam de dois modelos de abordagem 

fundamentais: 

• modelo de abordagem política - que se fundamenta no sistema de 

desenvolvimento e de avaliação de políticas;  

• modelo de abordagem de projetos que se apóia nos procedimentos de 

avaliação de projetos. 
 

A Figura 6 representa a relação desses dois modelos de abordagem em relação à 

AAE.  

 

Figura 6 - Origem dos modelos fundamentais de AAE 
 
 

MODELO DE ABORDAGEM POLÍTICA 

 
 

(Desenvolvimento e Avaliação de Políticas) 

 

AAE 
 

(Avaliação de Projetos) 

 

 

MODELO DE ABORDAGEM DE PROJETO 

 

Fonte: BRASIL 2002 – Avaliação Ambiental Estratégica 

 

Conforme se comentou anteriormente, a diferença básica está na adaptação dos 

procedimentos de AAE partir da experiência de avaliação de projetos, a exemplo, 

dos já criados pela Resolução CONAMA 001/86, ou a partir da criação de um outro 
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conjunto de procedimento, mais adaptado às características das políticas e dos 

planos, isto é, quando as avaliações são mais gerais e se referem a grandes números e 

à avaliação de questões mais críticas para a sustentabilidade ambiental, tal como, 

possibilidade de geração de gases do efeito estufa, redução de biodiversidade, 

saturação da capacidade suporte de infra-estruturas, passíveis de serem aferidas em 

face às diretrizes de políticas e planos. 
 

O Estudo Internacional de Eficácia da AIA coordenado por SADLER E VERHEEM 

(1996) distinguiu três formatos estruturais de AAE (p. 149): 

• o modelo equivalente à avaliação de projetos, em que a avaliação ambiental 

de políticas e de planos tem como objetivo, a identificação e a análise dos 

impactos ambientais à sustentabilidade, baseado em uma lista prévia de 

indicadores e objetivos (como no caso do Reino Unido); 

• o modelo integrado: cuja AAE é parte inerente ao processo global de 

avaliação e de elaboração de política e de planejamento (como no caso da 

Nova Zelândia); 

• o modelo Standard: em que a AAE segue o mesmo procedimento de 

avaliação ambiental de projetos, isto é baseado no EIA (como nos casos da 

Holanda e dos Estados Unidos). 

 

Segundo PARTIDÁRIO (2003), o importante é que se identifiquem as oportunidades 

e as limitações existentes nos modelos e sistemas de avaliação de política e 

planejamento em relação à sua adaptação aos objetivos de sustentabilidade ambiental 

da AAE. (p.38). 
 

Dessa forma o modelo de abordagem política é chamada de abordagem de cima para 

baixo (“top-down”), já que adota procedimentos mais abrangentes definidos 

especificamente para a avaliação de políticas e de planejamento e os aplica à 

Avaliação Ambiental Estratégica. Conforme, acima, pode ser desenvolvido em dois 

modelos alternativos, um mais simplificado, baseado em uma listagem de 

indicadores e objetivos e em uma análise comparativa dos efeitos da ação estratégica 

(política ou plano) em relação a esses critérios, e outro, mais complexo, baseado na 
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integração de conceitos de sustentabilidade junto ao quadro de avaliação dos planos 

municipais e regionais de desenvolvimento. 

O modelo de abordagem de projeto de baixo para cima, “bottom-up”, recorre à 

experiência já existente com a Avaliação de Impacto Ambiental de projetos e 

generalizam-no para a avaliação de níveis mais genéricos de avaliação, compatíveis 

com a escala de programas e de planos.  

 

Assim, ao passo que o modelo de abordagem de cima para baixo (ou de políticas) 

confere à AAE uma natureza mais estratégica e contínua, permitindo-lhe que se 

integre mais facilmente aos processos de decisão e às práticas de formulação de 

política e de planejamento, o modelo de abordagem de projeto torna a AAE um 

instrumento mais formal, motivado pela existência de detalhamentos característicos 

de projetos, traçados, localizações, dimensões, entre outros, que permitam avaliações 

detalhadas, integrando-se mais facilmente aos processos de decisão e às práticas de 

Avaliação de Impacto Ambiental de projetos. 

 

È uma escolha que apresenta vantagens e desvantagens em ambos os caso, porém, 

para a introdução gradual de um novo instrumento, a formalização excessiva poderá 

dificultar o convencimento do conjunto dos atores sociais. 
 

A revisão da experiência internacional baseada em (PARTIDÁRIO, 1996B; 

SADLER E VERHEEM, 1996; FULLER, ET. AL., 1998) reflete essa diferença. 

Assim, o modelo de abordagem de política é evidente nos países onde há forte 

sistema de planejamento e de avaliação de políticas, como no caso do Reino Unido 

ou da Dinamarca, ao passo que o modelo de abordagem de projeto tem sido aplicado 

justamente aos sistemas cuja Avaliação de Impacto Ambiental de projeto está bem 

institucionalizada, como na Holanda e nos EUA. 

 

5.2. O Estágio Atual da Introdução da Avaliação Ambiental Estratégica 
no Brasil 

 

A introdução da AAE no Brasil vem sendo incentivada pelo Ministério do Meio 

Ambiente desde 2002, a partir da elaboração do Manual de Avaliação Ambiental 
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Estratégica, o qual preconiza que esse instrumento “deverá obedecer a processo 

bastante cuidadoso e à estratégia de alcançar “o possível em vez do desejável”. 

BRASIL 2002. 

 

Entre as recomendações gerais do Manual quanto à regulamentação da AAE consta 

que essa não se vincule ao Sistema de Licenciamento Ambiental e que o modelo 

mais adequado à cultura institucional brasileira é o da abordagem de políticas (top-

dow). São recomendados quadros de referências que contenham: indicadores e 

índices de sustentabilidade, análise detalhada do quadro institucional, sistematização 

do quadro de referências territoriais (bioregiões, bacias hidrográficas, áreas de 

interesse ambiental), análise da Política Nacional de Meio Ambiente para a 

composição de uma visão de sustentabilidade de longo prazo, e identificação das 

características das entidades de meio ambiente nas esferas federal e local, tais como 

capacidades técnica e administrativa e eventuais dificuldades político-institucionais.  

 
A experiência prática de utilização de AAE no Brasil ainda é incipiente e sua 

aplicação tem sido maior na elaboração de alguns estudos ambientais de projetos 

estruturantes10, para avaliar impactos sinérgicos, cumulativos e estratégicos, tais 

como: 

• a AAE do projeto do gasoduto Bolívia-Brasil, executada por solicitação do 

BID e do Banco Mundial; 

• o Estudo de Impacto Ambiental do Programa de Corredores de Ônibus da 

Prefeitura de São Paulo, que avaliou de forma integrada diversos projetos 

de corredores de transporte coletivo (1995); 

• aplicação da AAE para a avaliação de impactos cumulativos de múltiplos 

projetos nas bacias hidrográficas dos rios Tocantins e Tibagi; 

• aplicação da AAE para o Programa Rodoanel na Região Metropolitana de 

São Paulo (SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 2004). 

 
No contexto do Estado de São Paulo, a evolução do planejamento em sua dimensão 

ambiental tem se dado de forma mais rápida do que em outros estados. Isso se reflete 

                                                           
10 Termo usado para designar projetos que devido à sua magnitude têm alta potencialidade de gerar 
efeitos em cadeia econômicos, ambientais, sociais.  
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tanto em termos de sua matriz institucional como em termos da consolidação da 

legislação ambiental aplicável. Identifica–se cada vez mais a necessidade de se 

avaliarem as conseqüências ambientais das políticas e programas setoriais, 

simultaneamente à maior percepção das limitações do processo de avaliação 

ambiental de projetos individuais. Em especial destaca-se a necessidade de se 

incorporar novas ferramentas de gestão ambiental, com potencialidade para interferir 

nas políticas, planos e programas geradores desses projetos, bem como avaliar os 

impactos cumulativos de vários projetos individuais em áreas específicas. 

 

 A experiência acumulada na análise de Estudos de Impacto Ambiental, iniciada a 

partir de 1986 com a aprovação da Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, levou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente a buscar um 

novo instrumento de análise ambiental para ser aplicado no planejamento dos 

grandes projetos. A iniciativa partiu não apenas desse órgão ambiental 

governamental, mas também dos conselheiros do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo - CONSEMA.  

 
Como deflagradores dessas percepções e registros destacam-se os questionamentos 

observados na prática de avaliação ambiental de grandes projetos, tais como: usinas 

hidrelétricas (Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto, no Vale do Ribeira/SP); despoluição 

de bacias hidrográficas e mananciais na Região Metropolitana de São Paulo (bacias 

do Alto Tietê, Billings e Guarapiranga); projetos de transporte rodoviário (Rodoanel 

Metropolitano na RMSP); operações urbanas no Município de São Paulo (Faria Lima 

/1995 e Água Espraiada/2001) .  

 
Tais questionamentos se deviam à insuficiência das avaliações ambientais, as quais 

não contemplavam análises aprofundadas das alternativas tecnológicas, locacionais 

nem a escolha da realização daqueles projetos, ou seja, requeria-se que as avaliações 

ambientais na escala das opções do planejamento setorial passassem a ser objeto de 

avaliação dos seus respectivos impactos ambientais. 

 
Com base nas questões observadas na aplicação do processo de AIA os conselheiros 

do CONSEMA e os técnicos do DAIA – Departamento de Avaliação de Impacto 
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Ambiental da SMA/SP propuseram a formulação da Resolução SMA-44 em 

29/12/1994, instituída com o objetivo de criar uma Comissão de Avaliação 

Ambiental Estratégica, subordinada ao Secretário Estadual de Meio Ambiente e 

encarregada de “analisar a variável ambiental de políticas, planos e programas 

governamentais e de interesse público, encaminhando relatório para apreciação do 

CONSEMA”. (artigo 1º). 

 

Apesar desses esforços e da permanência das dificuldades no licenciamento de 

projetos que decorriam de opções estratégicas anteriores, até 2004, nenhuma decisão 

institucional foi tomada sobre a introdução da AAE no Estado de São Paulo. 

 

No inventário sobre o licenciamento ambiental realizado em 2000 pelo Ministério do 

Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São 

Paulo consta que a AAE não é um instrumento de gestão ambiental atualmente 

utilizado no Estado. (BRASIL 2002). 

 

No diagnóstico dos Sistemas Estaduais de Licenciamento Ambiental realizado em 

2000 (MAGLIO 2000), concluiu-se, que o licenciamento ambiental estadual, 

demandava atualizações, face aos cerca de 30 anos de prática em São Paulo (desde a 

Lei No 997/76), uma vez que vários órgãos foram integrados, mas não foram 

integrados os diversos procedimentos para obtenção de licenças ambientais. Tais 

problemas pressionam os processos de avaliação ambiental, geram inconsistências e 

dificultam a gestão e o monitoramento ambiental de projetos, após a aprovação do 

EIA. De fato, o problema está na necessidade de atualização do sistema de 

licenciamento ambiental, e não no processo de avaliação ambiental, que é bastante 

rigoroso. 

 
No caso do município de São Paulo, o sistema de meio ambiente implantado desde 

1993 inclui o licenciamento ambiental de projetos urbanos, tais como, programa de 

corredores de ônibus, programas de vias e canalizações, operações urbanas, com a 

exigência de elaboração do EIA e da sua revisão por equipes da Secretaria Municipal 

do Verde e do Meio Ambiente e de grupos de trabalho do Conselho Municipal de 
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Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – CADES, em projetos com impacto 

ambiental significativo. 

 

Os questionamentos em relação ao licenciamento de grandes projetos e programas no 

município assemelham-se aos que ocorrem na escala estadual e têm ressaltado a 

necessidade de maior articulação entre a gestão ambiental e o planejamento urbano, 

especialmente com a política municipal de uso do solo. 

 

Por outro lado, a desarticulação dos projetos em relação ao tratamento da ameaças já 

reconhecidas à sustentabilidade ambiental do município dificultou a avaliação 

ambiental dos seguintes programas: de corredores de ônibus (1995); canalização de 

córregos (PROCAV II em 1995); de saneamento da Região Metropolitana – 

despoluição do Tietê (1992), e em especial dos impactos cumulativos decorrentes de 

intervenções urbanas e projetos com grande magnitude sobre o espaço urbano em 

seus efeitos potenciais (operações urbanas Faria Lima (1995) e Água Espraiada 

(2003); Rodoanel Metropolitano (2003), entre outras). 

 
A partir da retomada do processo de planejamento urbano em 2001, e com a 

aprovação da Lei nº 13.340 de 13/09/2002, que institui o Plano Diretor Estratégico 

2002/2012, faz-se menção explicita à implantação da Avaliação Ambiental 

Estratégica de políticas, planos e programas municipais e de sua criação como 

instrumento de gestão ambiental urbana. 

 

A lei não definiu os regulamentos específicos, os quais dependerão ainda de decisões 

no âmbito do executivo e do legislativo municipal. Nesse sentido, está aberto o 

caminho para a formulação de proposta para a institucionalização da AAE no 

Município de São Paulo, reforçando a oportunidade de se avançar no conhecimento e 

na aplicação desse instrumento de gestão ambiental. 

 

Considerando que essa tese dá ênfase à importância da AAE para aplicação na 

avaliação de sustentabilidade ambiental em planos diretores, buscou-se analisar a 

seguir modelo utilizado internacionalmente para abordagem em planos urbanos.  
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5.3. Elementos para a Formulação de Recomendações para a Avaliação 
Ambiental Estratégica em Planos Diretores Urbanos 

 

A partir da análise dos modelos de AAE aplicados internacionalmente, da análise da 

experiência brasileira e das recomendações do Ministério do Meio Ambiente para a 

Instituição da AAE no Brasil, verificou-se que existe maior probabilidade de 

implementação no Brasil de abordagem de políticas (top-down), ou seja de cima para 

baixo. 

 

Como o objetivo desta tese é refletir sobre as razões pelas quais a AAE pode vir a ter 

um papel importante no planejamento urbano, particularmente no plano diretor 

municipal, no Brasil, bem como nos instrumentos de gestão urbana complementares, 

zoneamento e operações urbanas, são analisadas a seguir as vantagens e 

desvantagens do papel da AAE. 

 

O plano diretor está previsto para cidades que tenham mais que 20.000 habitantes, 

pela Lei Federal - Estatuto da Cidade11, que estabeleceu a política urbana nacional, e 

assim a avaliação ambiental a partir ou simultaneamente à elaboração de planos 

diretores também é recomendável. 

 

Por outro lado, a experiência corrente de avaliação ambiental de projetos já conta 

com procedimentos regulamentados pela Resolução 001/86 do CONAMA, os quais 

vêm sendo gradualmente implantados nos estados e nos municípios, que já 

estruturaram seus sistemas de gestão ambiental como é o caso do Município de São 

Paulo. 

 

Nesse sentido, não há grandes dificuldades na adaptação de alguns desses 

procedimentos, já praticados e regulamentados, como por exemplo, a 

regulamentação das audiências públicas e a divulgação dos resultados dos estudos de 

                                                           
11 De acordo com esse Estatuto, as cidades com mais de 20 mil habitantes e as integrantes de Regiões 
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas que não possuem Plano Diretor aprovado na data de entrada 
em vigor da presente Lei (10/10/2001), deverão aprová-lo no prazo de cinco anos (10/10/2006). A este 
mesmo prazo estão condicionados os municípios que possuem plano diretor aprovado, mas que não 
atendem aos requisistos legais. 



 

 

117

avaliação de impactos por meio do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente –RIMA, 

para aplicação em AAE. 

 

Em relação à abordagem geral da AAE, seguindo as recomendações gerais do MMA 

2002, a abordagem de políticas e planos (direta, de cima para baixo) deverá encontrar 

também menor resistência dos profissionais de planejamento. Isso se dá porque esses 

profissionais são exercitados no terreno da concepção de diretrizes e propostas para a 

elaboração de diagnósticos e formulação de diretrizes para planos diretores, os quais 

apresentam maior correspondência com a abordagem de AAE de políticas e planos, e 

não ocorre o mesmo na escolha de projetos. 

 

Por outro lado, a abordagem de AAE de projetos é mais difícil de aplicar em planos 

diretores, uma vez que quando da sua elaboração de planos diretores ainda não estão 

delineados os detalhamentos correspondentes a projeto, tais como localizações mais 

específicas das intervenções, dimensionamentos de porte de infra-estruturas, e outras 

características necessárias para uma avaliação de impacto ambiental, similar à de 

projetos, nesse nível de tomada de decisão. Por outro lado, a avaliação ambiental de 

projetos está vinculada no Brasil ao licenciamento ambiental, e esta também não 

seria uma forma adequada de iniciar a gestão ambiental de planos diretores, dado o 

excesso de aspectos formais e detalhamentos utilizados no processo de 

licenciamento. 

 

Na concepção de planos diretores, o que se avalia é a viabilidade das diretrizes e 

proposições, do ponto de vista técnico-econômico e urbanístico, com o objetivo de 

responder aos problemas existentes e para orientar a regulação do uso e da ocupação 

do solo. Neste contexto, a inserção de avaliações e simulações dos efeitos dessas 

decisões na sustentabilidade ambiental é fundamental. Essas avaliações prescindem 

de decisões especificas, dimensionais e de localização precisas, pois se trata de 

avaliar planos de massa, limites gerais de saturação de construções adicionais para 

zonas ou distritos, capacidade suporte de áreas protegidas, e outras analises 

compatíveis com a escala territorial do plano diretor. 
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Outro aspecto a considerar, para reforçar a abordagem de cima para baixo, é que a 

tomada de decisão governamental sobre ações estratégicas é realizada no Brasil em 

uma seqüência, a partir de políticas planos, e programa, e finalmente surgem os 

projetos dela derivados, embora haja exceções, as quais têm sido sempre objeto de 

maiores polêmicas12. Assim, a aplicação da AAE também poderá ocorrer em 

seqüências, com essa mesma lógica, desde uma AAE de uma política urbana, para a 

AAE do Plano Diretor, AAE de um programa urbano, até o EIA de um projeto 

urbano especifico, conforme a figura 4 a seguir: 

 

Na figura 7 exemplificam-se níveis de abrangência quanto à escala territorial e/ou 

administrativa utilizadas no planejamento urbano, conforme sua aplicação no Brasil. 

Reforçando essa premissa, CLARK (2000) p. 9 questiona quanto ao escopo de AAE 

dever limitar-se a apenas um nível administrativo da escala de decisão, e que ela 

pode ser conceitualizada para responder a um amplo escopo de níveis de decisão, de 

políticas até programas, e reconhecida pela abordagem de avaliação ambiental 

adotada, conforme segue: 

 

Figura 7 – Níveis e Escalas de Planejamento Urbano x Aplicação da AAE ou 
EIA 

 
Nível de 
Governo 

Escalas de 
Planejamento  

AAE de 
Políticas 
Urbanas 

AAE de Planos 
Urbanos 

AAE de 
Programas 
Urbanos ou 
EIA de 
Programas 
Urbanos 

EIA de 
Projetos 
Urbanos 

Federal Políticas  Exemplo:  
AAE de 
Política 
Urbana 
Nacional 

   

Regional 
ou 
Estadual 

Políticas ou 
Planos 
Estaduais ou 
Regionais  

 Exemplo: AAE 
do Plano 
Estadual de 
Urbanização 

  

Regional  Políticas ou 
Planos 
Metropolitanos  

 Exemplo: AAE 
de Plano 
Diretor 
Metropolitano 

Exemplo. 
AAE de 
Programa 
de Proteção 
aos 

 

                                                           
12 Exmplo: a articulação do Rodoanel metropolitano e sua correspondência com o Plano Integrado de 
Transporte Metropolitano da Grande São Paulo) 
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Mananciais 
Metropolita
nos 

Municipal Políticas ou 
Planos 
Municipais 

 Exemplo: AAE 
de Plano 
Diretor 
Municipal 

Exemplo: 
AAE de 
Programa 
de 
Corredores 
de Ônibus 
Local 

Exemplo: 
EIA de 
Projeto de 
Corredor de 
Ônibus 
Local 

Fonte: Adaptado de THERIVEL (2004)  
 

Na figura 4 verifica-se que é na escala de programas onde ocorrem maiores 

possibilidades de escolha entre os diferentes instrumentos de avaliação ambiental a 

serem aplicados, AAE ou EIA. 

A experiência no Município em São Paulo, da Avaliação Ambiental do Programa de 

Corredores de Ônibus Municipais de 1997, utilizou uma abordagem de avaliação de 

projetos semelhante ao EIA de projetos. Naquele caso, o que ficou demonstrado é 

que faltavam características de localização e dimensionais e cada corredor de ônibus 

específico, quando o programa foi submetido à análise. 

 

De fato, não haviam elementos, para permitir a avaliação de impactos localizados no 

meio físico, biótico e antrópico, mas o que pode de fato ser avaliado foram as opções 

tecnológicas, os ônibus x metrô, o combustível mais indicado, os eixos mais 

importantes de corredores de transporte para a cidade, os eixos indutores com risco 

de induzir a ocupação sobre mananciais e áreas frágeis, ou seja, características 

estratégicas mais gerais a serem avaliadas. Por fim, cada projeto de corredor de 

ônibus exclusivo, foi submetido a um EIA específico. 

 

Assim, fica cada vez mais evidente que a escolha da abordagem de projetos (bottow-

up) para a AAE é no máximo aplicável a programas urbanos, nos quais a 

implementação se dará por meio de projetos individuais. E ainda quando o programa 

já contem um escalonamento temporal de investimentos, características dimensionais 

e outros detalhamentos, os quais permitem utilizar método de avaliação semelhante à 

avaliação ambiental de impactos de projetos, nos quais as alternativas tecnológicas e 

de localização e os estudos de concepção, funcionais e geométricos, estão mais 

definidos. 
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Neste sentido, a avaliação dos impactos no âmbito de um plano diretor urbano 

exigirá, para ser eficaz, requer o ajustamento do procedimento de avaliação 

ambiental ao procedimento de elaboração do plano, garantindo que em cada decisão 

de suas diretrizes e propostas sejam considerados os respectivos efeitos das 

diferentes alternativas, e apurados os impactos potenciais. 

 

Mediante a introdução de avaliações ambientais de cada uma das alternativas de 

elaboração, os produtos do plano são aperfeiçoados quanto à sustentabilidade 

ambiental. Trata-se naturalmente de um processo que deverá ser adaptado e 

integrado de forma flexível à metodologia de elaboração de planos diretores urbanos.  

 

É importante lembrar que no Brasil, o processo participativo é requerido pelo 

Estatuto das Cidades. Em todas as etapas do plano diretor, exige-se a divulgação e a 

discussão pública das propostas do plano diretor, previamente ao envio da proposta 

para o legislativo municipal. Após o envio ao legislativo, a proposta é ainda 

submetida a novas audiências públicas, antes de sua eventual aprovação. 

 

Quanto às abordagens dominantes, a pesquisa bibliográfica sobre as práticas de 

aplicação da AAE em planejamento urbano, permitiu uma visão geral sobre os 

principais grupos de abordagens. Estas são discutidas a seguir: 

 

Segundo PARTIDÁRIO (2003), os modelos de AAE aplicados ao planejamento 

territorial municipal ou na escala urbana são considerados pelos especialistas como 

uma de suas formas mais complexas. 

 

As razões se relacionam à tradição metodológica e aos procedimentos adotados no 

planejamento urbano e às dificuldades de integração entre planejadores e 

especialistas ambientais, ao tempo de desenvolvimento dos planos urbanos e 

territoriais, ao contexto legal do planejamento e de avaliação ambiental, os quais são 

em muitos países totalmente desarticulados entre si, e em outros muito integrados. 
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Deste modo, as diferenças de procedimentos entre o planejamento urbano e os 

processos de avaliação ambiental, conforme mencionado anteriormente, devem ser 

levadas em conta, para estabelecer os ajustes necessários para sua aplicação no caso 

do Brasil. 

 

Segundo PARTIDÁRIO (2003), quatro modelos sintetizam e podem ser relacionados 

para aplicação aos planos urbanos. (p.38). 

 

Tabela 7 – Modelos de AEE Aplicados a Planos Urbanos 
Avaliação em Partes (Piecemeal assessment): A proposta de planejamento e suas 

alternativas possíveis (se existentes) no interior dos componentes do plano (por 

exemplo habitação, transportes , etc.) são avaliadas em termos de seus impactos 

físicos, sociais e ecológicos e respectivas medidas mitigadoras  

Avaliação Implícita (Implicit assessment). Considera os aspectos ambientais 

chaves na formulação do plano e no estabelecimento do zoneamento “ambiental”; a 

consideração de impactos é implícita ao plano e não é apresentada em um relatório 

em separado. 

Avaliação Explicita (Explicit assessment). Os impactos ambientais (físicos e 

ecológicos) são explicitamente considerados na formulação e desenho do plano e os 

elementos propostos no planejamento contêm a minimização e a redução de 

impactos. 

Avaliação de Sustentabilidade Estratégica (Strategic Sustainability Assessment). 

Estabelecimento de objetivos de sustentabilidade, análise de conflitos entre objetivos 

do planejamento e de sustentabilidade, incorporação na formulação do plano, 

identificação e discussão em fóruns públicos das alternativas para implementar esses 

objetivos mediante as soluções planejadas e incorporação desses na formulação do 

plano. 

Fonte: PARTIDÁRIO (2003) 

 

• Avaliação em partes: Relaciona-se com a avaliação ambiental de uma 

proposta de planejamento nas suas partes (por exemplo uma proposta de 

zoneamento), elementos específicos da proposta e das alternativas 

possíveis, em termos de impactos ambientais (impactos físicos, sociais e 

ecológicos) de cada elemento da proposta e a sugestão de medidas 

mitigadoras correspondentes. São exemplos dessas partes a serem 

Aumento da 
Qualidade 
da AAE  
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avaliadas: a expansão dos eixos do sistema viário e de transportes, a 

expansão de habitação de interesse social, novas indústrias, novas áreas 

verdes, etc. 

 

• Avaliação Implícita: Envolve considerações de aspectos ambientais na 

proposta de zoneamento, assim como em planos físicos pela incorporação 

na definição e estabelecimento do zoneamento e as respectivas políticas e 

normas, mas, a consideração dos impactos é realizada somente 

implicitamente, sem um relatório formal da identificação e avaliação de 

impactos, comparação e avaliação final. 

 

• Avaliação Explicita: É relacionada à integração de aspectos ambientais na 

formulação do plano territorial urbano, adotando técnicas, tais como: o 

zoneamento ambiental, no qual os impactos físicos e ecológicos 

considerados na conceituação do plano, assim como os elementos 

propostos também contêm redução e minimização de impactos, e um 

capítulo final do plano ou mesmo um Relatório em separado destaca todos 

os impactos ambientais considerados na conceituação do plano. 

 

• Avaliação de Sustentabilidade Ambiental Estratégica. Envolve a 

identificação preliminar de objetivos ambientais e de sustentabilidade antes 

de iniciar a formulação do plano, de acordo com uma estratégia planejada; 

a análise dos conflitos possíveis (e talvez dos impactos estratégicos) entre 

os vários objetivos de sustentabilidade (que devem incluir aspectos sociais, 

econômicos, ecológicos, políticos e institucionais e territoriais e 

ambientais).  

 

Assim, a incorporação desses resultados na formulação do plano, bem como a 

respectiva identificação de alternativas para atingir esses objetivos mediante as 

soluções planejadas, as quais serão convertidas em diretrizes ou estratégias, a 

exemplo, de diretrizes de zoneamento ou intervenções urbanas planejadas para o 
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desenvolvimento e implementação do plano, e suas respectivas  discussão em fóruns 

públicos. 

 

Desse modo qualidade da avaliação estratégica cresce do primeiro ao último modelo 

de AAE, uma vez que o terceiro e quarto modelo representam formas mais robustas 

de avaliação, e a última é a mais adequada e a que mais se aproxima do conceito de 

AAE, conforme sugerido na literatura principal sobre o tema (THERIVEL e 

PARTIDÁRIO (1996), SADLER E VERHEEM (1996), PARTIDÁRIO (1999), 

PARTIDÁRIO E CLARK (2000). 

 

Em todos os modelos, o primeiro estágio pode ser observado na figura 8 a seguir: 

 
Figura 8 - Plano Diretor e AAE 
 

 
Fonte: Adaptado de THERIVEL  (2004). 

 

A figura 8 procura esclarecer que cada um dos eixos de propostas temáticas do plano 

diretor (ação estratégica) deve ser objeto de avaliação ambiental, quanto aos 

impactos ambientais potenciais por ela gerados, e tomando-se como referencial os 

objetivos e indicadores de sustentabilidade definidos previamente (na política 

ambiental). 

 

 

Definição de Propostas 
para o Plano Diretor AAE Ajuste de Proposta 

para Plano Diretor 

Avaliações: 
técnicas, econômicas 
sociais e ambientais 

Outras Ações 
Estratégica 
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Essas avaliações poderão ocorrer conforme cada uma das abordagens anteriores, 

opcionalmente, quando a proposta do plano está fechada pelos planejadores ou de 

forma mais ativa, durante e simultaneamente a cada formulação, o que configurará 

tipologias diferentes de abordagem, com maior ou menor integração entre os dois 

processos. As avaliações sucessivas, ou do plano em seu conjunto, devem ser 

submetidas ao processo público e ocorrer simultaneamente a etapas anteriores à 

aprovação, plano diretor e em tempo de absorver as recomendações e sugestões da 

AAE para aperfeiçoá-lo e não quando ele estiver concluído, ou de, forma mais grave 

ou inócua, quando ele já estiver transformado em lei, ressalvadas as aplicações da 

AAE nas revisões de médio prazo do plano diretor. 
 

5.4. Condições Institucionais, Políticas e Procedimentos para Aplicação da 
AAE no contexto do Plano Diretor. 

 

Conforme a argumentação anterior, recomenda-se a abordagem de Avaliação 

Ambiental Estratégica para a AAE de planos diretores, elaborada concomitantemente 

ao desenvolvimento do plano, por considerar esta a forma mais avançada, com maior 

qualidade e a forma mais robusta de avaliação, e, ainda, por permitir maior 

articulação com as metodologias de planejamento usadas no Brasil. 

 

Tal recomendação deve-se à consideração de que as metodologias atuais de 

planejamento urbano, aplicadas inclusive no Plano Diretor Estratégico de São Paulo 

2002-2012, adotam, tal como nessa abordagem de AAE, uma concepção processual 

de planejamento, a qual prevê sua elaboração com a participação da população em 

todas as fases, diagnósticos, definição de objetivos e proposições. 

 

O plano diretor tem horizonte de planejamento definido, e é pautado no 

conhecimento existente, e são previstas revisões e ajustes ao longo de sua 

implantação, e são geralmente previstas na própria lei que o regulamenta, assim 

como o monitoramento dos resultados observados na implantação do plano, os quais 

deverão incluir indicadores de resultados na sustentabilidade ambiental. 
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Outro aspecto a considerar é que o Estatuto das Cidades, recomenda a adoção de 

padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis 

com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do 

território sob sua área de influência que justifica aplicação da AAE ao planejamento 

urbano. 

 

A AAE prevê também a definição preliminar à sua elaboração de objetivos 

ambientais e de indicadores de sustentabilidade, os quais devem também nortear a 

própria elaboração do Plano Diretor. 

 

No caso do PDE 2002 do município de São Paulo, devido a ausência de indicadores 

de sustentabilidade atualizados e sistematizados, foram utilizados os objetivos e as 

diretrizes da Agenda 21 de forma a orientar a inserção de valores ambientais no 

âmbito do plano. No entanto, com o aperfeiçoamento na definição de objetivos e de 

indicadores de sustentabilidade para o município, tal como discutido no item 4.3 

dessa tese, as orientações da AAE ficarão mais precisas. 

 

A AAE e Indicadores de Sustentabilidade Ambiental 

 

Os Indicadores de Sustentabilidade Ambiental são utilizados normalmente para 

descrever o diagnóstico ambiental de base, bem como para aferir a estado do meio 

ambiente e a significância dos impactos potenciais gerados pelas diretrizes e 

proposições do Plano Diretor, portanto, podem ser utilizados simultaneamente como 

indicadores de resultados e metas do plano. 

 

Os indicadores a serem utilizados na AAE devem orientar os dados a serem 

coletados, as previsões a serem realizadas e o sistema de monitoramento a ser 

adotado. A escolha inadequada de indicadores pode levar a erros e a avaliações 

limitadas. Para THERIVEL (2004), a primeira lista de indicadores deve ser tratada 

como uma base e como parte de um ciclo de análise, no qual, conforme se obtenham 

mais dados e os problemas são identificados, aperfeiçoa-se o foco dos objetivos em 
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relação a aspectos importantes, por sua vez restringi-se a coleta de informação 

apenas àqueles aspectos mais relevantes. (p.77). 

 

Dessa maneira, os objetivos e indicadores de AAE devem focar os resultados e não 

como os resultados serão atingidos, ou em finalidades e não em meios, nos 

indicadores de estado do ambiente e não nas os indicadores de respostas a pressões 

sobre ele. Assim, devem focar-se por exemplo no incremento da biodiversidade ou 

incremento do acesso a necessidades básicas (THERÍVEL 2004, p. 81). 

 
Figura 9 – Objetivos e Indicadores de Sustentabilidade em da AAE 

 Objetivos 
da AAE outros 

objetivos 

Indicadores 
da AAE 

outros 
objetivos 

Quadro de 
Indicadores de Base  

Previsão Monitoramento 

 
Fonte: THERIVEL (2004)  

 
Na AAE, as avaliações do plano diretor devem ocorrer simultaneamente à sua 

elaboração, de forma a permitir o aperfeiçoamento de suas das diretrizes e propostas. 

Assim as diretrizes do plano deverão ter seus impactos ambientais avaliados, e 

aferidos em relação ao conjunto de objetivos e indicadores de sustentabilidade 

adotados, como referenciais de analise. 

 

No caso específico do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - PDE, 

embora não tenha sido utilizada a AAE, na prática o que houve foi uma avaliação 

ambiental implícita e assistemática durante a discussão das propostas do plano. O 
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objetivo principal foi a inserção da questão ambiental em todas as proposta do plano. 

Os resultados dessa abordagem são discutidos no capítulo 6.4, desta tese. 

 
Do PDE recorre-se as suas etapas de elaboração, para formular diretrizes para a 

aplicação da Avaliação Ambiental Estratégico em planos diretores. Para tal, propõe-

se uma abordagem simultânea e integrada, aplicando-se procedimentos de avaliação 

ambiental a cada etapa do plano. 

 
Assim, com base no processo de elaboração desenvolvido no caso do Plano Diretor 

Estratégico de São Paulo 2002, as diretrizes recomendadas podem ser sintetizadas na 

figura 10 a seguir: 

Figura 10 – Desenvolvimento Simultâneo do Plano Diretor e da Avaliação 
Ambiental Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Observação: Recomenda-se a 
participação dos agentes públicos em todas 
as fases importante do processo. 
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Recomenda-se, portanto, que ao se colocar em prática a AAE, esta se inicie e ocorra 

simultaneamente à fase de concepção e formulação do plano diretor, o que também 

poderá ser utilizado para qualquer outra modalidade de planejamento urbano, 

zoneamento ou operações urbanas, na escala de política, plano ou programa . 

 

Desde modo, aplicando-se os princípios propostos em (PARTIDÁRIO 2000), um 

processo de AAE aplicado ao Plano Diretor Municipal, no caso do município de São 

Paulo, deverá conter os seguintes elementos fundamentais: 

 

I - Apresentação e justificativa da estratégia adotada no Plano Diretor 
Municipal objeto de AAE. 

 

Refere-se à caracterização do plano diretor tal como concebido em sua 

estratégia de abordagem. Por exemplo, no caso do PDE de São Paulo, a 

abordagem foi a de um plano diretor normativo e estratégico, ou seja, o plano 

estabelecia objetivos para cumprir a função social da propriedade urbana, 

diretrizes para a estrutura urbana, diretrizes para o zoneamento urbano, e 

definia intervenções urbanas e projetos estratégicos. 

 

Delineava-se os respectivos perímetros de aplicação e definiam-se as 

diretrizes gerais para os limites de adensamento urbano, por meio da 

definição de coeficientes de aproveitamento construtivos, básicos e máximos 

para o conjunto do território, por meio de macrozonas e zona com políticas, 

objetivos e características específicas. 

 

A caracterização das ações e propostas do plano diretor permite identificar as 

ações do plano que deverão ser objeto de avaliação de impactos potenciais. 
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II - Identificação dos objetivos a atingir com o Plano Diretor Municipal13 
 

Os objetivos de sustentabilidade devem ser definidos a partir dos documentos 

referências do município, a saber, a Política Ambiental Nacional, A Política 

Ambiental do Estado de São Paulo e a Política Ambiental do Município, incluindo as 

diretrizes da Agenda 21 Municipal. 

 

A identificação de objetivos poderá ser aperfeiçoada a partir dos documentos 

referenciais de política ambiental, e da base de dados e informações municipais. 

 

No caso específico de São Paulo, o município dispõe de uma base de informações 

constante do Atlas Ambiental (SVMA 2004), do Sistema de Informação Municipal 

da SEMPLA disponível na Internet, e a relação de 83 indicadores ambientais. Fazem 

parte desta relação, indicadores sobre o estado em que se encontra o ambiente, de 

pressão ambiental, de resposta social e de impacto desenvolvido no âmbito do 

projeto Geo Cidade de São Paulo (SVMA/IPT/PNUMA 2004).  

 

Recomendamos também maior atenção na escolha dos indicadores de estado do meio 

ambiente para a afeição da expansão urbana e do adensamento urbano material  

 

Quanto á elaboração do diagnóstico ambiental, esse deve permitir a formulação de 

um quadro de referência contendo as ameaças à sustentabilidade do Município ou 

Região, e selecionar os indicadores de sustentabilidade ambiental que melhor 

representem o comportamento dos processos que constituem as principais ameaças à 

sustentabilidade ambiental do município. 

 

A lista de objetivos e indicadores possíveis para a AAE de Planos Diretores Urbanos 

poderá ser adotada segundo categorias para objetivos ambientais, sociais e 

econômicos, entretanto é recomendável o uso de indicadores transversais. 

 
                                                           
13 No anexo I apresenta-se tabela contendo uma listagem referencial para a discussão e escolha de 

objetivos, baseada em 
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III - Identificação ou definição dos indicadores de sustentabilidade 
ambiental - quadro de referência de sustentabilidade para o 
Município de São Paulo14 

 

No caso de São Paulo as principais ameaças e respectivos indicadores foram 

definidos no item 4.3 desta tese, os quais são retomados a seguir. 

 

I. Quanto ao espraiamento urbano e subaproveitamento de áreas centrais dotadas de 

infra-estrutura: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: índice de crescimento anual da 

mancha urbana (ICA), quantidade de uso do solo transformado de uso rural 

para uso urbano, taxa de adensamento populacional, indicadores de estoque 

de construção adicional, coeficiente de aproveitamento construtivo efetivo, 

taxa de desmatamento por região, índice de áreas vegetadas por região, vazios 

urbanos e áreas subutilizadas com baixo coeficiente de aproveitamento 

construtivo. 

 

II. Quanto ao excesso de adensamento construtivo em áreas centrais em face à infra-

estrutura urbana e de transportes existente: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: parâmetros de poluição do ar, em 

especial, partículas inaláveis- PI (MP10) e partículas totais em suspensão – 

PTS que são indicadores capazes de medir simultaneamente o aumento de 

construções e o de veículos automotores em circulação; o coeficiente de 

aproveitamento construtivo efetivamente utilizado, e indicadores de 

valorização/desvalorização do preço dos terrenos. 

 

III. Quanto ao modelo de transporte excessivamente dependente do transporte 

individual e de média capacidade (ônibus) devido à insuficiência da rede de alta 

capacidade (metrô e trem): 

Indicadores de sustentabilidade propostos: redução do número de viagens por 

veículos automotores em circulação de uso individual, aumento das viagens 
                                                           
14 No anexo I é apresentado um quadro complementar de indicadores para facilitar a identificação de 
opções para municípios que pretendam discutir critérios de sustentabilidade aplicáveis à sua realidade 
socioambiental específica 
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por transporte coletivo, aumento das viagens com bicicletas, declínio na 

poluição do ar por veículos a motores com combustíveis fósseis, número de 

viagens por modo de transporte, redução no tempo de viagens e quantidade 

de quilômetros de congestionamento nos horários de pico. 

 

IV Quanto à geração e disposição de resíduos: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: quantidade de resíduos sólidos 

per/capita, quantidade de resíduos sólidos reciclados; volume de 

composto orgânico. 

 

V. Quanto à degradação do ambiente natural, com redução das áreas cobertas por 

vegetação natural e redação de biodiversidade: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: quantidade de áreas verdes per 

capita, quantidade de área de espaços públicos protegidos, quantidade de 

áreas particulares e clubes incluídos no sistema de áreas verdes municipal, 

quantidade de áreas protegidas e transformadas em unidades de 

conservação, número de espécies em risco de extinção. 

 

VI. Quanto à qualidade das águas, proteção aos mananciais e escassez de recursos 

hídricos e insuficiência de redes e de tratamento de esgotos, com lançamento de 

esgotos in natura em corpos d’água: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: consumo de água per capita, 

nível de poluição dos corpos d’água de acordo com os parâmetros de 

qualidade de água definida pela Resolução CONAMA 020/86. 

 

VII. Quanto à Qualidade do Ar: Emissões de poluentes no ar em especial devido à 

frota circulante de veículos à poluição industrial. 

Indicadores de sustentabilidade propostos: emissões de dióxido de 

carbono por setores, emissão de poluentes prioritários (mercúrio, 

benzeno, óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, emissão de 

material particulado – MP (PI e PTS). 
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VIII. Quanto à impermeabilização do solo urbano, deficiências na macrodrenagem e 

inundações: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: taxa de permeabilidade, taxa 

de áreas verdes por distrito. 

 

IX. Quanto aos problemas sociais e econômicos destacados para o caso de São 

Paulo: 

Indicadores de sustentabilidade propostos: renda média per capita, 

percentual da demanda de moradias precárias atendida, taxa de 

mortalidade infantil, percentual de analfabetismo, índices de exclusão 

social (EXSO), desenvolvimento humano (DSHU), Equidade (EQU), 

Qualidade de Vida (QV) e Autonomia (AUT). 

A definição pela sociedade de metas para cada um destes indicadores e uma questão 

fundamental para a sustentabilidade. 

 

IV - Definição do âmbito da avaliação, ou seja, quais estratégias deverão 
ser avaliadas e como definir as questões mais significativas e a escala 
de abordagem dos estudos. 

 

Nesse item define-se o âmbito da avaliação, sua área de influência (regional) 

e os eixos temáticos centrais da avaliação.  

No caso específico do plano diretor recomenda-se a avaliação dos objetivos e 

da estratégia do plano e cada uma de suas diretrizes para os sistemas urbanos 

estruturais propostos: sistema viário e de transportes, sistema de proteção de 

redes hídricas e de áreas verdes, sistema de centralidades, intervenções 

urbanas, diretrizes de zoneamento e as diretrizes que orientam os planos 

complementares de habitação e transportes, etc. Definição da escala e de 

apresentação dos estudos e todo os eixos temáticos de análise. 
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V – Identificação, clarificação e comunicação das responsabilidades 
envolvidas. Quem é o responsável pela AAE? Quem desenvolverá a 
AAE 

 

No caso do plano diretor recomenda que a AAE seja desenvolvida por uma 

equipe de consultores independentes, ou por uma parte da equipe responsável 

pelo plano multidisciplinar com funções especificas de avaliação ambiental 

de sustentabilidade. O importante é que os resultados da análise sejam 

explicitados em separado, disponibilizados e apresentado aos agentes sociais 

que participam da elaboração do plano, em consonância com o processo de 

discussão publica do plano diretor. 

 

VI – Estabelecimento dos requisitos legalmente obrigatórios ou 
recomendados para o conteúdo do Plano e da AAE 

 

No caso brasileiro, o principal requisito para o plano diretor é o atendimento à 

Constituição Federal, ao Estatuto das Cidades e à legislação urbanística. No 

caso da AAE, são a legislação ambiental em vigor e os procedimentos e 

requisitos fixados localmente. Recomenda-se ao município a elaboração de 

um Plano de Sustentabilidade Ambiental como um requisito essencial. 

 

VII – Estabelecimento do procedimento formal ou informal de condução 
da avaliação ambiental e adoção de guias e diretrizes de melhor 
prática. Elaboração de Relatório Síntese contendo os resultados da 
AAE 

 

Este aspecto deverá ser regulamentado localmente. Recomenda-se, no entanto 

um procedimento flexível, com formalidades para a discussão no âmbito da 

avaliação, porém não condicionado ao licenciamento ambiental mas à tomada 

de decisão na escala de planejamento, ou seja, elaborado previamente à 

decisão governamental em âmbito do Executivo e do Legislativo. O papel do 

órgão ambiental deverá ser o de definir os Termo de Referencia da AAE e 

garantir a aplicação dos procedimentos de comissão publica. 
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VIII – Identificação e definição do procedimento de envolvimento público 
(debates, audiências  públicas, oficinas de planejamento, plenárias) 

 

Definição da metodologia de participação, desde a formulação inicial dos 

objetivos do plano até a fase de consolidação de diretrizes e propostas.  

 

A metodologia de participação deve se ajusta à metodologia do Plano Diretor. 

No caso de São Paulo há instâncias descentralizadas, como o Conselho de 

Gestão da Assembléia, Assembléias e Conferencias Municipais e o Conselho 

Municipal de Política Urbana (CMPU), e Conselho de Meio Ambiente e de 

Desenvolvimento Sustentável (CADES), os quais já se constituem em fóruns 

para a avaliação de resultados de proposta do plano diretor e da AAE. 

Entretanto há necessidade de se estabelecer a articulação entre o conselho 

ambiental e o de política urbana. 

 

Como mecanismo de participação da sociedade, estão regulamentadas as 

assembléias, conferencias de política urbana e audiências públicas. 

 

VIX - Definição das formas e momentos de participação da comunidade e 
das organizações não-governamentais 

 

Com forma de participação: no caso da elaboração dos planos regionais 

estratégicos de subprefeituras, utilizou-se o processo de participação 

construtivista, ou seja, por meio de oficinas de trabalho com a participação do 

público desde o início, e também por meio de seminários, plenárias e 

audiências públicas.(vide cap. 6.4). 

 

X – Identificação e definição do procedimento de controle de qualidade, 
que inclui eventualmente supervisão independente e revisão do 
desempenho da implementação 

 

Definição de quem se responsabilizará pela revisão dos resultados da AAE. 

Recomenda-se que sejam o órgão ambiental municipal, os conselhos de 

política urbana e ambiental as instancias com essa finalidade. 
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XI - Clarificação sobre a contribuição da AAE para a decisão, e de como e 
quando os resultados da avaliação serão relevantes influentes na 
decisão. Relatório paralelo contendo os Resultados da AAE 

 

Neste caso recomenda-se a elaboração de relatórios sucintos apresentados em 

separado aos relatórios do plano, contendo o registro das avaliações realizadas 

em cada etapa. 

 

Finalmente recomenda-se a elaboração, de um relatório consolidado de 

Avaliação Ambiental Estratégica - AAE do Plano Diretor - PD. Mas o principal 

é que esses relatórios sejam debatidos e disponibilizados no processo público de 

formulação do plano, anteriormente à tomada de decisão. 

 

Os resultados da AAE deverão também ser aplicados no monitoramento do plano 

e utilizados como ferramental para a etapa de revisão. Nesse caso, sugere-se que 

o comportamento dos indicadores de sustentabilidade seja o principal mecanismo 

de monitoramento do plano diretor. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1. O Planejamento Urbano no Município de São Paulo e na Região 
Metropolitana no Período 1971-1981: Planos Diretores e 
Zoneamento Urbano 

 

6.1.1. Antecedentes 

 

No período 1971-1980, desenvolveu-se o planejamento metropolitano no Brasil sob a 

influência da Constituição de 1967. Marco legal de referência desse processo foi a 

Lei Complementar Federal de 14 de 08 de junho de 1973, que criou a Região 

Metropolitana de São Paulo. Por meio dessa lei, os municípios que participassem da 

execução do planejamento e dos serviços comuns metropolitanos, teriam prioridade 

na obtenção de recursos financeiros federais, financiamento e garantia de 

endividamento. De uma certa forma essa possibilidade alimentou o planejamento 

urbano no período. 

 

Simultaneamente à instituição desses instrumentos, o Governo do Estado de São 

Paulo, por meio do Grupo Executivo da Grande São Paulo - GEGRAM, elaborou o 

PMDI I – Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo 

em 1970, o qual não foi transformado em lei específica, mas foi a referência de 

planejamento para a formulação de duas legislações estaduais, fundamentais para o 

planejamento urbano da área metropolitana, as leis de Zoneamento Industrial da 

Região Metropolitana (nº 1.817/78 e nº 3.811/83) e a as leis de Proteção dos 

Mananciais (nº 898/75 e nº 1.172/76). 

 

O PMDI I e essas legislações resultaram do desenvolvimento de instrumentos de 

planejamento territorial, coordenados pelo Grupo Executivo da Grande São Paulo, 

criado em 19671, e posteriormente pela Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano SA-Emplasa, criada em 1975. 

 

 
                                                           
1 Decreto Estadual No 47.863 de 29/03/67 
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A Lei de Zoneamento Industrial da Região Metropolitana de São Paulo definiu como 

categorias de Zonas de Uso Industrial as zonas de uso predominantemente industriais 

- ZUPI, as áreas de uso estritamente industriais – ZEI e as áreas de uso diversificadas 

- ZUDI. Essas zonas de uso foram delimitadas tendo por base as zonas industriais 

existentes e projetavam a localização de áreas destinadas à implantação futura de 

indústrias, segundo diferentes tipologias industriais. Outro aspecto importante foi a 

proibição de industrias de alto potencial poluidor na RMSP. 

 

No mesmo período 1975-1979, a política governamental nacional, expressa no 

Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, definiu como prioridades o controle 

da poluição industrial e a necessidade de ordenamento territorial através do 

zoneamento das atividades industriais. 

 

Um marco dessa política foram o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975 e  o 

Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975, que estabeleceram “como obrigações 

para que as industrias instaladas no Brasil adotassem medidas preventivas e 

corretivas da poluição” e definiu como “áreas críticas de poluição” as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre e 

Curitiba. Também as regiões de Cubatão e Volta Redonda e as bacias hidrográficas 

do Alto e Médio Tietê, do Paraíba do Sul, do rio Jacuí e do estuário do Guaíba, e de 

Pernambuco. 

 
Para fazer frente a esses objetivos, foram então criados no Estado de São Paulo o 

Sistema de Licenciamento Ambiental e a Companhia de  Tecnologia de Saneamento 

Ambiental-CETESB, com a aprovação da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976. 

 

Essa base legal em seu conjunto, permitiu que o planejamento metropolitano 

orientasse a implantação de atividades industriais, até o presente momento. A lei de 

zoneamento industrial passou a ser aplicada em articulação com o licenciamento 

ambiental, e portanto, o controle da poluição ambiental foi articulado ao controle do 

uso do solo do solo na RMSP, por meio das regras de localização das atividades 

industriais, da lei de proteção aos mananciais, e das regras de controle das fontes 
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poluidoras industriais, contribuindo assim para controlar os efeitos negativos do 

crescimento urbano e industrial. 

 

Nessa mesma direção, a Lei de Proteção aos Mananciais de 1975 estabeleceu um 

instrumento de planejamento, aplicado à gestão das bacias hidrográficas definidas 

como mananciais para o abastecimento de água na região metropolitana, que 

abrangem 54 % do seu território. A lei de proteção aos mananciais definiu as regras 

de uso e ocupação do solo, bem como o controle de atividades permitidas ou não 

permitidas nessas áreas, por meio de limites de densidades máximas permitidas e 

índices urbanísticos, de acordo com a localização espacial das atividades na bacia 

hidrográfica2. 

 

De forma geral os instrumentos e dispositivos de planejamento urbano, introduzidos 

por essas leis estaduais, ampliaram o alcance da política de comando e controle 

ambiental na região metropolitana de São Paulo. 

 

Nesse contexto, no Município de São Paulo já havia sido desenvolvido o  Plano 

Urbanístico Básico-PUB (1969), e como fato mais importante, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de 1971-PDDI I, instituído por meio da Lei no 7.688/71.  

 

Antecedentes do Planejamento Urbano no Município de São Paulo 
 

A seguir são discutidos a Pesquisa Lebret, de 1956, e o Plano Urbanístico Básico-

PUB, concluído em 1969, antecedentes importantes para contextualização do 

planejamento urbano do município de São Paulo. 

 

A Pesquisa Lebret de 1956-1958: Estrutura da Aglomeração Urbana 
de São Paulo. 

 
                                                           
2 Lei Estadual Nº 9.866, de 28 de Novembro de 1997. Ampliou a área de abrangência de proteção para 
todas as bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, e também 
estabeleceu as  diretrizes e normas para a proteção e recuperação ambiental de cada uma das sub-
bacias hidrográficas que compõem a bacia hidrográfica do rio Tietê, que drena por toda a região 
metropolitana, no sentido capital interior.  
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A pesquisa realizada sob o comando do Padre Lebret, responsável por diversos 

trabalhos realizados no Brasil, na França e em outros países, foi contratada pela 

Prefeitura de São Paulo em 1956. Com caráter urbanístico e sociológico, o trabalho 

foi realizado por meio da “Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 

Aplicadas aos Complexos Sociais – SAGMACS”, entidade ligada ao Movimento de 

Economia e Humanismo3.  

 

Esse movimento se direcionava em sentido radicalmente oposto ao urbanismo que 

vinha sendo praticado na cidade nas décadas anteriores, expresso no Plano Avenidas 

de Prestes Maia (1930), e no Relatório Moses (1950), os quais, priorizavam a 

grandes intervenções viárias e os planos de melhoramento, como arcabouço central 

de suas propostas de planejamento. SOMEK &MALTA CAMPOS 2000. 

 

Os conceitos do Padre Louis Joseph Lebret, foram aplicados no estudo da 

SAGMACS, que visava subsidiar o plano diretor da cidade, a partir do levantamento 

e análise das condições de vida nos bairros, das relações sociais, da evolução 

histórica e das perspectivas de desenvolvimento demográfico e econômico da 

Aglomeração Urbana4, por meio de metodologia baseada na estruturação territorial e 

no diagnóstico das carências sociais urbanas.  

 

Nas conclusões da pesquisa Lebret foram apresentadas propostas de políticas de 

desenvolvimento para o enfrentamento das questões sociais e urbanas da cidade, no 

contexto de sua conurbação com os municípios vizinhos, sem, no entanto, 

desenvolver um plano urbanístico. No âmbito institucional, recomendou-se a 

organização administrativa para a região conurbada pois São Paulo pela 1ª vez com a 

abrangência de uma área metropolitana. Como outra inovação no âmbito de 

administração do município, Lebret propunha desde 1956, a necessidade da 
                                                           
3 “Teoria calcada no estruturalismo: análise sistemática do objeto de estudo, levando-se em conta seus 
valores qualitativos”.  (ANTONUCCI  2002).  
4 Paradigma do movimento: princípio da ação sobre a realidade. “o espaço deveria ser visto em sua 
totalidade, a partir de várias disciplinas; o planejamento deveria envolver intervenções políticas, 
sociais, econômicas, administrativas e urbanísticas, sempre priorizando o desenvolvimento social”. 
 “A ordenação do território deveria ser conduzida a partir de uma visão científica e prática, e ser 
precedida de investigações sobre as vocações e potencialidades do núcleo urbano e da região, sendo o 
papel do Estado dar condições básicas para que o indivíduo conquistasse melhor qualidade de vida”. 
(ANTONUCCI 2002, p. 96). 
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descentralização administrativa, acompanhada da criação de conselhos de bairro e de 

subprefeituras. 

 

Os principais instrumentos de gestão propostos nessa pesquisa foram: 

regulamentações, tributações, zoneamento urbano, disciplina de uso e ocupação do 

solo e regras de parcelamento. Recomendou-se também um controle sobre a 

especulação imobiliária e sobre o crescimento da área urbana. Corroborando com a 

tese dos autores que questionavam a eficácia do planejamento ou mesmo à sua 

utilização como ideologia5, a pesquisa Lebret, entregue em 1958, não foi sequer 

publicada. 

 

Segundo ANTONUCCI (2002.) apud Lamparelli (1994) “Diferentemente dos 

métodos urbanísticos aqui conhecidos, que partiam da cidade e de seus elementos 

construídos para necessariamente considerarem a população e a região, o novo 

método parte da região e da população para encontrar as aglomerações e identificar 

as condições de vida urbana”. (p 101). 

 

Nos resultados da pesquisa Lebret, destacou-se que décadas de crescimento intensivo 

da cidade, apoiado em uma rede viária radio-concêntrica, (Plano Avenidas de 1930) 

levou à expansão horizontal ilimitada e ao adensamento da área central e à 

exacerbação das diferenças sociais, centro congestionado e periferia carente. 

Reconheceu-se a centralização excessiva da cidade como um problema e propõe-se a 

necessidade de fortalecer os subcentros regionais e de bairros” (ANTONUCCI 2002, 

p. 101). 

  

É interessante observar que o trabalho realizado em 1956 reconheceu a necessidade 

de revisão dos conceitos jurídicos e legislativos e a de se realizar uma reforma 

urbana para superar os obstáculos à ordenação territorial, e também a obrigatoriedade 

de aprovar-se um Plano Diretor na legislação urbanística da cidade com “a superação 

                                                           
5 “Todo o pensamento urbanístico produzido pelos socialistas utópicos (Owen ou Forier) e pelos 
tecnocratas, como Ebenezer Howard, Le Corbusier, Agache, Doxiaids, ou pela Carta de Atenas, que 
veio nutrir a ideologia do Plano Diretor, todo esse pensamento baseia-se na crença de que na ciência 
(o diagnóstico e o prognóstico) e na técnica (o plano diretor) é que estavam a chave dos ditos 
“problemas urbanos”. VILLAÇA 1999, p. 187. 
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do conceito da propriedade individual e dos direitos dela derivados” e com “a revisão 

da lei orgânica municipal, e da legislação federal que regulamenta o uso da 

propriedade territorial, em decorrência da cláusula que exige que o direito de 

propriedade subordine-se ao bem-estar social” (ANTONUCCI 2002, p.106). 

 

Do ponto de vista da análise urbanística, destacou-se que os loteamentos deveriam 

manter um cinturão de 30 m de área não loteada para permitir a instalação futura de 

vias de acesso, sendo necessário o traçado prévio de grandes vias de ligação, e que 

grandes vias radiais e circulares deveriam ser implantadas, assim como trens rápidos 

visando maior fluidez de tráfego a criação de um sistema viário radio-concêntral. 

 

Nas “Conclusões e Sugestões” o estudo priorizou, segundo ANTONUCCI (2002), 

“intervenções descentralizadoras, reforçando o papel dos centros regionais e 

subcentros identificados na pesquisa. Foram propostos 19 distritos, na verdade 

subprefeituras, com conselhos distritais e orçamento próprio, dividido por sua vez em 

83 subdistritos com seus intendentes e conselhos subdistritais, e....”uma proposta de 

zoneamento abrangente para definição de áreas, funções e densidades, evitando-se o 

zoneamento funcional simples”. (p.105)6. 

 

O próprio executivo municipal reconheceu, na exposição de motivos para o PDDI 

1971, que a pesquisa SAGMACS, “procedeu análises e reuniu recomendações 

suficientes para a preparação de um Plano Diretor, entretanto, a ausência de um 

órgão de planejamento urbano e de uma equipe técnica que reunisse condições 

mínimas de qualificação e diversificação profissional no setor, deixou inaproveitado 

aquele excelente trabalho” (SÃO PAULO 1982). De fato, não houve vontade 

política, e deixou-se de utilizar os resultados do trabalho para orientar o 

planejamento da cidade e transformá-lo em política pública. 

 

Destacou-se ainda na mesma conjuntura (1957) a introdução do conceito do 

“coeficiente de aproveitamento construtivo” para controlar a densidade de construção 

das edificações (Lei Municipal No. 5.261 de 1957), parâmetro que se acrescentava às 

                                                           
6 Baseado em simples secreção de zonas por tipos de usos. 
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normas do Código de Obras Arthur Saboya de 1929 e às suas emendas, únicas 

disposições legais sobre a matéria. 

 

Para os autores citados, a pesquisa LEBRET é considerada uma primeira tentativa  

de se implantar um planejamento com preocupações sociais no Município de São 

Paulo, com perspectiva humanista e combinação de bases científicas e valores éticos, 

e com o reconhecimento dos déficits sociais do país. Assim como ocorrera com 

outros movimentos por reformas de base no país, fora desmontado pelo golpe militar 

de 1964.  

 

Os Objetivos e a Abordagem do Plano Urbanístico Básico-PUB de 
1969 

 

O PUB foi contratado em 1967 e concluído em 1969, com financiamento do  Fundo 

Internacional de Estudos e Projetos – FINEP e da United States Agency for 

International Development - USAID, pelo prefeito Faria Lima, logo após a 

contratação do projeto do Metrô de São Paulo. 

 

O plano apresentou diretrizes de zoneamento, e de controle de densidades por meio 

de limites de construção máxima nos lotes, e de transportes públicos. O plano ficou 

mais conhecido pela proposição da criação de uma malha de vias expressas e com a 

construção do metrô articulado ao sistema de trens urbanos existentes. Concebido 

como “o Plano Diretor que faltava para São Paulo”, objeto de esforços e demandas 

dos setores técnicos, o programa de obras viárias da gestão Faria Lima correspondia 

a uma intervenção requerida desde 1945. 

 

Segundo autores como ANTONUCCI (2002), VILLAÇA (1999), SOMEKH e 

MALTA CAMPOS (2002), o PUB – Plano Urbanístico Básico7 inaugurou a era dos 

grandes planos multi-setoriais, com diagnósticos exaustivos e propostas extensivas a 

                                                           
7 “Certamente não é urbanístico, pois trata-se do mais diversificado plano jamais elaborado no Brasil, 
abordando além dos aspectos urbanísticos, a educação, a saúde, a habitação, o bem- estar social, a 
recreação, a cultura, os esportes, a poluição do ar, o gás, a limpeza pública, as comunicações,  os 
cemitérios, a energia elétrica, a iluminação pública, a segurança pública, o abastecimento, as finanças 
e administração pública. Muito menos “básico” , pois aborda todas essas questões detalhadamente, em 
seis grossos volumes totalizando nada menos de 3.400 páginas” . VILLAÇA (1999, p. 215)  
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todos os setores do desenvolvimento urbano, e realizados por grandes empresas de 

consultoria.  

 

Segundo SOMEKH e MALTA CAMPOS (2002)...“A postura ideológica do plano 

transparece nessa suposta superação do modelo rodoviarista que caracterizara o 

Plano de Avenidas e o no Relatório Moses, priorizando os transportes coletivos – 

Faria Lima encaminharia efetivamente o início do metrô em 1968 – e incorporando a 

visão social na forma inaugurada pelo estudo da SAGMACS, em 1957, como o 

atendimento a carências entendidas como déficits quantitativos de equipamentos e 

serviços urbanos”.  (p.112). 

 

Nos problemas e desafios apresentados no diagnóstico destacou-se a transformação 

de São Paulo na maior metrópole do Brasil e sua colocação já no final da década de 

1960 entre as dez maiores do mundo, com sua população aumentando, em duas 

décadas, de 1,3 milhões de habitantes, em 1940, para 5,8 milhões, em 1969, 

enquanto a região metropolitana passava de 1,6 para 7,9 milhões no mesmo período8 

(PUB 1969). O crescimento demográfico devia-se ao desenvolvimento econômico da 

área metropolitana e ao deslocamento de correntes migratórias para a região, que 

encontravam uma cidade com “receita municipal insuficiente para enfrentar a 

demanda de serviços e de ordenação urbana”9.. 

 

Em relação à qualidade de vida urbana, o PUB diagnosticou grandes deficiências na 

renda média per capita da cidade, estimada em 450 dólares ao ano, nos altos índices 

de mortalidade infantil, na presença de população favelada, nas deficiências de 

abastecimento de água (45 %), rede de esgotos (63%), coleta de lixo, na ausência de 

pavimentação e iluminação das vias públicas, bem como já reconhecia o fenômeno 

da periferização em virtude da implantação de loteamentos sem os equipamentos 

urbanos necessários.10 . 

                                                           
8 No final do século  XIX, a população da cidade não chegava a 34 mil habitantes. Em 1900 a cidade 
de São Paulo possuía cerca de 240.000 mil habitantes. Em 1920 já era o segundo centro urbano do 
país com 579 mil habitantes. (SEMPLA  1969, p. 37).   
9 Segundo o PUB, São Paulo era responsável por 40,5 % da renda interna do Estado, 13 % da renda do 
país, 51 % da produção industrial do ESP e 28 % da desta no país.  (SEMPLA 1969, p.13). 
10 O PUB aponta para uma previsão de 8 bilhões de cruzeiros em 1969 a serem aplicados até 1975. 
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O PUB havia identificado também a tendência de agravamento da poluição do ar 

“com o desenvolvimento industrial descontrolado e o acentuado uso do automóvel”, 

para o qual recomendou a “criação de órgão de controle de poluição do ar, a nível 

metropolitano e a introdução de modificações tecnológicas nos veículos”.(SEMPLA 

1969). 

 

Entre os principais desafios detectados pelo PUB, registrou-se a continuidade da 

expansão urbana e populacional, com suas projeções apontando uma população para 

o município de 10 a 13 milhões em 1990, 11 crescimento de 18 a 20 milhões para a 

RMSP, e o número de veículos saltando de 400 mil para 2,4 milhões. O PUB já 

apontava a necessidade de soluções comuns na área metropolitana para os problemas 

de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, uso do solo, habitação, 

entre outros. (SEMPLA 1969).  

 

Na análise da paisagem urbana, o PUB realçou a ausência de grandes espaços livres 

na escala da metrópole e a falta de caracterização visual do uso do solo, como  um 

dos “fatores que prejudica a identificação dos valores de composição espacial, mas 

valoriza o aproveitamento topográfico de pontos específicos como o Pacaembu, as 

avenidas Vinte e Três de Maio e Nove de Julho, e a macropaisagem dos vales dos 

rios Tietê e Pinheiros, o espigão da avenida Paulista, como seu divisor de águas, as 

represas ao sul e ainda a Serra da Cantareira” (SEMPLA 1999, p.89). 

 

Entre seus objetivos e proposições de caráter ambiental, destacam-se: 

• Promoção de uma nova unidade urbana no distrito de Parelheiros para 

abrigar 800 mil a 1,5 milhões de habitantes, mediante a desapropriação 

de terras. 

Essa orientação apresenta um conflito evidente com as recomendações do PMDI 

1970, que inseria a região como manancial de abastecimento de água a ser 

protegido, e portanto a proposta era inadequada. 

                                                           
11 Os dez milhões e quatrocentos mil habitantes felizmente só seriam atingidos em 2000, como 
registra o censo do IBGE 2001.  
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• Renovação e valorização da paisagem regional pelo desenvolvimento 

do vale do Rio Tietê. 

Essa proposição apresentava riscos e oportunidades dependendo do partido 

urbanístico: retificação do rio para uso intensivo das marginais ou a criação de 

parques lineares. 

• Aproveitamento para recreação do entorno das represas Billings, 

Guarapiranga, Pirapora e outros reservatórios. 

Essa diretriz pode ser considerada uma oportunidade urbanística e ambiental 

positiva se acompanhada dos devidos controles sanitários. 

• A proposição de um padrão de 65 metros quadrados de espaço livre por 

habitante, sendo 12 na área urbana e 53 em parques regionais. 

Essas metas continuam ambientalmente válidas até os dias atuais. 

• Maior incentivo ao uso de transportes coletivos (metrô). 

Esse é atualmente um dos requisitos fundamentais para a qualidade ambiental e 

urbana da cidade. 

• Construção de um sistema de vias expressas na área metropolitana com 

a extensão de 815 quilômetros, dos quais 399 no município. 

Essa proposição, de evidente enfoque rodoviarista, torna-se um dos fatores mais 

criticados e polêmicos em relação ao PUB, uma vez que destoava completamente 

da realidade financeira e social da cidade.  

• Eliminação dos problemas sanitários em toda a área urbana, prevenindo 

inundações nas áreas baixas ao longo dos rios da RMSP, e controlando 

a poluição do ar e da água e o ruído urbano. 

 

Esses itens continuaram a ser até os dias atuais requisitos fundamentais para a 

qualidade ambiental urbana da cidade de São Paulo.  

 

Em relação ao desenvolvimento urbano e social, o PUB apresentou propostas 

importantes como: 

• Manutenção e consolidação do centro de São Paulo como principal 

núcleo de atividades comerciais, de negócios e de administração. 
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A proposta cabe exatamente nos dias atuais para a política de revalorização do centro 

de São Paulo, para o qual busca-se atualmente financiamento internacional da ordem 

de US$100 milhões. 

• Desenvolvimento de dois grandes centros sub-regionais em Santo 

Amaro e em Itaquera. 

Propostas corretas, inclusive quando examinadas frente às necessidades urbanas 

atuais, uma vez que o centro de Santo Amaro se consolidou ao redor do largo Treze 

de Maio. 

• Promoção, em conjunto com o governo estadual, de centros sub-

regionais na área da Grande São Paulo. 

 Até os dias atuais, a diretriz é um desafio metropolitano para as regiões Norte e 

Leste. 

• Construção e financiamento, por meio do BNH, de 480 mil habitações, 

destinadas às populações de média baixa e baixa renda. 

 Essa é uma demanda social crescente e com impacto direto em relação à política 

ambiental.  

Quanto ao ordenamento urbano e territorial, o PUB apresentou diretrizes 

importantes. Salvo ajustes na questão do ordenamento da localização industrial, dado 

as grandes transformações que essa atividade passou a apresentar a partir do final do 

século XX, suas propostas são igualmente atuais: 

• Desenvolvimento de corredores de atividades múltiplas ao longo das 

linhas de trânsito rápido. 

• Estímulo, em áreas menos densas, do desenvolvimento de centros 

comerciais secundários. 

• Preservação e expansão de áreas concentradas para o uso industrial. 

• Controle do uso do solo por meio de técnicas de controle de densidades. 

 

Portanto, o PUB apresentou diretrizes importantes e avançadas quanto aos seguintes 

aspectos: uso e ocupação do solo, por meio de zoneamento e controle de densidades 

e pela intervenção do Poder Público no mercado fundiário urbano, através da compra 

de terrenos a serem beneficiados por futuros investimentos públicos; 

descentralização de serviços e equipamentos; reforço ao transporte coletivo em 
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detrimento do individual; criação de um sistema de planejamento e participação da 

população na elaboração do plano. São proposições fundamentais e válidas mesmo 

nos dias atuais para a qualidade ambiental e urbana da cidade.  

 

Ainda no terreno institucional, o plano reconhece o caráter e a magnitude dos 

problemas da área metropolitana e propõe a instituição de um “sistema de 

planejamento metropolitano”. (PMSP 1969, p. 115) 

 

Do ponto de vista urbanístico, sua maior contribuição está na conceituação de uma 

estrutura urbana para a toda a área metropolitana, resultante do cruzamento de quatro 

conceitos: formas e distribuições de centros; controle geral de densidades altas, 

médias e baixas, distribuídas na cidade; polinucleação da área metropolitana e 

estabelecimento de corredores de altas densidades de usos comerciais; e três modelos 

quantitativos de transporte. A proposta do PUB resultou em uma proposta de 

implantação de uma malha ortogonal de vias expressas e num sistema abrangente de 

metrô para a área metropolitana, para que se pudesse “circular pela cidade de forma 

rápida e confortável”.   

 

No caso da estrutura urbana para o município, esta é decorrente da proposta 

metropolitana, em uma estrutura “orgânica e racional”, com distribuição de funções e 

ocupações de espaços, que se sobrepõe a áreas residenciais com a proteção do 

extremo sul, e do entorno das represas,12e à áreas de alta densidade (300 hab/ha), do   

rio Tietê ao Ibirapuera, avenida Pacaembu, Parque Dom Pedro e Avenida Cruzeiro 

do Sul, com raios concêntricos de médias (150 hab/ha) e, posteriormente, de baixas 

densidades (com pólos de 75 hab/ha e conjuntos de 35 hab/ha).  Este esquema pode 

ser visualizado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Ressalvada a inadequação da proposição da criação de um pólo sub-regional, uma nova cidade no 
Distrito de Parelheiros.  
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Figura 11 - Plano Urbanístico Básico PUB: Hipótese de Estrutura Urbana 
para 1990 

 
Fonte: (PMSP 1969, p. 82)  

 

Na estrutura proposta destacou-se a importância das reservas florestais e da proposta 

de grandes áreas de recreação, como a Serra da Cantareira e o Parque do Jaraguá, às 

margens, respectivamente, do rio Tietê e das represas Billings e Guarapiranga, 

indicadas para a implantação de grandes equipamentos em espaços abertos. Nesse 

mesmo contexto, são propostos parques públicos regionais, com o objetivo de 

preservar o solo e as águas,13em um Sistema de Parques Urbanos e Regionais, sob a 

responsabilidade do Estado (caso da Cantareira - abrangendo os reservatórios do 

Juqueri e a reserva Cotia) e do município (Jaraguá e outros municipais). A proposta 

pode ser visualizada no Mapa do Sistema de Parques Urbanos e Regionais. 

 

                                                           
13 Para implantação do sistema, o PUB propõe 65 metros quadrados de área livre por habitante, dos 
quais 12 no perímetro urbano e 53 fora destas áreas.  
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O proposto não difere em essência do que se persegue nos dias atuais em termos de 

proteção ambiental, referendado pela maior importância à proteção da reserva da 

biosfera, que representa o cinturão verde em torno da cidade.  

 

O PUB alcançou, de acordo com a exposição de motivos do PDDI 1971, “razoável 

ressonância pública”. Este fato controverso é apresentado nesta mesma justificativa 

que reconhece que ... 

“Do PUB, porém, nem tudo se perdeu. Sua ampla divulgação e os debates realizados 

ajudaram a conscientizar a administração pública, os legisladores e a comunidade em 

geral, com relação à importância e premência de ser institucionalizado o 

planejamento integrado, mediante a implantação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município”.  (SÃO PAULO, 1982, p.18). 

 

Tema sobre o qual contesta VILLAÇA (1999)... “Não cabe alegar que o diagnóstico 

estava no PUB, entregue poucos anos antes. Há pouquíssimo no conteúdo do PDDI 

1971 (e mesmo assim, nada sob a forma operacional) derivado dos estudos do PUB. 

Para o conteúdo exibido no PDDI-71, o conhecimento estocado nos órgãos técnicos 

da prefeitura era mais que suficiente, e foi nesse conhecimento que se baseou esse 

plano” (p.220). 

 

Para o autor, esta seria uma reação dos técnicos da prefeitura que viam no 

engavetamento do PUB o fato deste ter sido realizado por equipes externas à 

administração pública, mas para ele o problema estava na visão “iluminista e 

positivista do planejamento, sustentada pela ideologia da supremacia do 

conhecimento técnico e científico como guia da ação, ou seja, a ideologia da 

tecnocracia”. (VILLAÇA 1999, p.220). 

 

Como se pode verificar, a maioria das proposições identificava problemas e 

caminhos ambientalmente corretos para o seu enfrentamento, mas além da 

deficiência de recursos apontada pelo PUB, o que faltou para efetivar as propostas do 

plano pelo governo municipal? 
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Sobre a temática comenta SOMEK e MALTA CAMPOS  (2002)... 

 “O PUB propriamente dito não foi transformado em lei, ou seja, não se tornou o 

Plano Diretor almejado, e seu engavetamento marcaria um período de descrença no 

papel redentor do planejamento urbano, proporcional à ambição das propostas 

apresentadas. No entanto, dois anos depois São Paulo ganharia enfim um plano 

oficial, elaborado pelos técnicos municipais e aprovado pela Câmara (embora esta 

estivesse sob o jugo do regime autoritário): O Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, ou PDDI” (p.119). 

 

Observa-se que, em que pese à validade ambiental de muitas propostas e 

recomendações do PUB, as quais influenciaram de fato o futuro da cidade de São 

Paulo, sua elaboração, no final do mandato do governo Faria Lima (1965-1969), 

iniciou uma rotina, que se repetiu em governos posteriores (Mario Covas -1985, 

Jânio Quadros -1988 e Luiza Erundina - 1991), a de se elaborar e enviar planos 

diretores à Câmara Municipal no término das gestões, repassando ao Legislativo a 

responsabilidade de aprová-los, episódios que demonstram, incontestavelmente, o 

pouco compromisso que tiveram esses prefeitos de executar os instrumentos de 

política urbana.  

 

Mas a principal questão além da grandiosidade das propostas descompassadas dos 

recursos financeiros disponíveis não foi o único problema do PUB. O principal 

problema foi a falta de legitimidade social, próprio de governos centralizadores, os 

quais realizaram planos tecnicamente corretos, mas sem qualquer tipo de 

participação da sociedade.   

 

6.1.2. O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado I (PMDI I) 
 

O primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento PMDI I foi elaborado em 

1970, pelo Grupo Executivo da Grande São Paulo- GEGRAM, que correspondeu ao 

GEP – Grupo Executivo de Planejamento em nível estadual. 

 

No diagnóstico dos problemas metropolitanos, o PMDI identificou como principais 

problemas, e fora do controle dos governos municipais da região, o saneamento e a 
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proteção aos mananciais, o transporte, a habitação e o uso do solo, e a poluição 

ambiental, e propôs para esses assuntos soluções e diretrizes de longo e médio prazo.  

 

Do ponto de vista institucional e político, concebeu a criação do Sistema de Gestão 

Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que seria instituído em 1974 e 

composto pelos conselhos: Conselho Deliberativo da Grande São Paulo - Codegran e 

Conselho Consultivo da Grande São Paulo – Consulti e o Fundo Metropolitano de 

Financiamento – FUMEFI, e com a criação da EMPLASA – Empresa Paulista de 

Planejamento da Grande São Paulo. 

 

Esses conselhos, embora envolvessem os prefeitos dos municípios da região, nunca 

foram suficientes para interferir de fato nas políticas setoriais metropolitanas, 

comandadas de forma centralizada pelos respectivos órgãos setoriais estaduais, 

ligados ao saneamento e recursos hídricos (SABESP e DAEE), à geração de  energia 

elétrica  (CESP e Eletropaulo), ao transporte (DERSA) e à habitação (CDHU). 

 

O caráter centralizador e autoritário deste sistema de gestão das questões comuns 

metropolitanas, tornou-se ineficaz ao longo dos anos. 

  

Em relação ao desenvolvimento urbano, o PMDI I propunha a redução de 

deseconomias de aglomeração, mediante melhor distribuição das atividades urbanas, 

provisão do sistema de transporte por meio de uma rede de vias expressas definidas  

no PUB14, e da infra-estrutura de serviços. 

 

Por outro lado, o plano estimulava o desenvolvimento industrial da região, segundo 

política seletiva de empreendimento compatível com seu caráter metropolitano. Para 

isso, estabeleceu uma proposta de provisão de infra-estrutura e de ordenação da 

ocupação industrial junto aos pólos existentes, visando a descentralização industrial, 

com a reserva de áreas destinadas à implantação industrial e sua localização 

preferencial nas faixas próximas às redes ferroviária e rodoviária, de forma a 
                                                           
14 O PMDI I  completa e reforça algumas das propostas do PUB e oferece alternativas e fórormulas e 
novas recomendações. (SÃO PAULO 1982). 
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preservar o restante da área e evitar a convivência das indústrias de maior porte e 

com potencial poluidor com outros tipos de uso, bem como reduzir os níveis de 

poluição. Essa proposta resultou, posteriormente, na legislação de zoneamento 

industrial metropolitana, implantada por meio das Leis Estaduais 1.817/78 e 

3.811/83. 

 

Uma proposição central do PMDI I  foi a de orientar o desenvolvimento e a expansão 

metropolitana no sentido leste-oeste em direção às vias Dutra e Raposo Tavares, 

Castelo Branco (novas), de forma compatível com sua proposta ambiental de 

proteger as áreas de mananciais de produção de água, localizadas, 

predominantemente, ao norte (Cantareira) e ao sul (Bacias Hidrográficas e Represas 

Billings e Guarapiranga), e no extremo leste (sub-bacia hidrográfica do Alto Tietê), 

para evitar a desvalorização e preservar o patrimônio urbano, especialmente os 

recursos hídricos.  

 

Essas proposições influenciaram a formulação da legislação de proteção aos 

mananciais,15cujo modelo de uso do solo impõe densidades de ocupação 

extremamente baixas para as áreas em torno das represas e da Serra da Cantareira, e 

das legislações de zoneamento industrial metropolitano,16pretendendo restringir o 

uso industrial pesado na RMSP.  

  

Em relação à circulação e transportes, o PMDI I propõe a implantação de sistema de 

transportes de massa para atender 60% das viagens (metrô, aproveitamento do 

sistema ferroviário existente e construção de anel ferroviário), e ainda, a implantação 

de um sistema de vias expressas para atender ao transporte individual e de cargas, 

compatível com as propostas do PUB. Em particular propõe-se a racionalização do 

sistema de trânsito e transportes coletivos na área interna ao pequeno anel rodoviário 

(vias Anhaia Melo e Salim Farah Maluf/ Marginal Tietê e Pinheiros, Bandeirantes, 

Tancredo Neves e Juntas Provisórias). 

 

                                                           
15 Leis de Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana nº 898/75 e nº 1.172/76. 
16 Leis de Zoneamento Industrial da Região Metropolitana nº 1.817/78. 
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No período 1967-1977 foi construído e começou a funcionar a primeira linha do 

Metrô, destacando-se como um fator positivo para a sustentabilidade ambiental da 

cidade a entrada em operação da linha norte e sul desse sistema. Esse avanço na 

política de transportes resultou da maior atenção finalmente dada ao transporte de 

massa de alta capacidade na região metropolitana, pelo prefeito Figueiredo Ferraz. 

Em 1977, a linha norte-sul transportou 175 milhões de passageiros, 8,8% do total de 

passageiros em transporte coletivo no Município. Já em 1974, foi iniciada a operação 

do primeiro trecho da linha leste-oeste do Metrô. Em setembro de 1982, essa linha já 

operava entre as estações República e Tatuapé, transportando em média 40 mil 

passageiros por dia. SEMPLA 1982 - PDDI II.  

 

As Leis de Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana nº 
898/75 e nº 1.172/76.  

 

A proteção aos mananciais é um dos principais conflitos existentes no ambiente 

urbano da RMSP e reflete o tratamento desarticulado das políticas públicas urbanas, 

a partir da adoção de diferentes abordagens para o equacionamento dos problemas 

sociais e ambientais, bem como diferentes entendimentos entre os agentes públicos e 

sociais sobre a sustentabilidade urbana.  

 

Em relação à política de proteção dos mananciais, MOREIRA (1998a) citou o quadro 

de escassez de recursos hídricos, efeitos da urbanização, e ainda, a disputa pelos 

recursos, reflexo das contradições e conflitos da produção da cidade em uma 

economia capitalista. Citando as formulações de  Castells (1972) e Lojkine (1981), o 

autor destacou os aspectos políticos e econômicos relacionados com a divisão social 

peculiar à cidade capitalista, em relação aos sistemas de infra-estrutura – “suporte 

material destinado à reprodução ampliada de uma força de trabalho social, e como 

meios de consumo coletivo, que integram o meio urbano, e que estão no centro da 

contradição atual entre as exigências do progresso técnico”. (p.6) 

 

Nesse sentido, para o autor, a política pública de proteção aos mananciais reduz-se, 

em sua dimensão planificadora, à disciplina das atividades de terceiros nas bacias 

protegidas e à uma política de controle do bombeamento sobre a represa Billings, e, 
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quanto à dimensão operacional, revelou-se uma concepção jurisdicista de Estado 

baseada apenas no poder de polícia, para controlar, fiscalizar e administrar as 

atividades de terceiros.  (MOREIRA 1998b). 

 

Essa concepção jurisdicista e tecnocrática tratou a sociedade como se todos os seus 

agentes fossem iguais, ignorando os conflitos entre os grupos sociais, a ascendência 

das classes dominantes sobre o aparelho de estado, o que ajudou a criar um caldo de 

cultura favorável para burlar a lei, e a derrogação da lei pela população pobre para 

construir suas edificações, com o acordo tácito de agentes públicos. 

Segundo o autor, é possível afirmar que a LPM foi insuficiente para conter a 

expansão urbana na área protegida, e destacou a sua não eficácia em locais de grande 

pressão, para controlar a urbanização no entorno das áreas consolidadas, as quais já 

estavam preparadas para a urbanização, embora com menor qualificação devido à 

precariedade dos sistemas públicos de água, esgotos e transportes. (MOREIRA 

1998).  

 

O que se pode afirmar é que as atividades econômicas, particularmente aquelas 

ligadas à indústria, foram restringidas nas áreas de proteção aos mananciais sob o 

efeito dessa lei, porém a expansão urbana para moradia dos setores de baixa renda 

continuou a crescer. Essa combinação de expansão urbana e ausência de atividades 

econômicas acabaram tendo um efeito perverso. Reduziu o preço da terra e 

transformou as regiões em dormitórios e em áreas social e ambientalmente críticas, 

em síntese, um dos principais desafios para a sustentabilidade metropolitana.      

 

O fato novo é que áreas desqualificadas para a urbanização passaram a ser  

reconhecidas por vários agentes sociais como fundamentais para a sustentabilidade 

ambiental da cidade, explicitando assim um outro entendimento do conflito, embora 

com abordagens distintas, ora “ambiental” e ora “social”, reduzindo a compreensão 

da problemática, cujo caráter é socioambiental. 

 

A visão exclusivamente “ambiental” levou ao tratamento do problema urbano 

ambiental apenas a partir do uso do “poder de polícia dos órgãos ambientais”, da 
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fiscalização ambiental e das restrições a atividades e ao uso do solo, que incidem 

sobre o território sem levar em conta carências sociais e econômicas e os impactos 

diferenciados sobre todos os atores. Por outro lado, a visão “social” reduziu a 

importância dos recursos naturais e da sustentabilidade, no intuito de solucionar 

carências socioeconômicas, e impôs riscos à sociedade de modo geral.  

 

Assim, a expansão urbana sobre os mananciais é determinada pela lógica de 

crescimento da Região Metropolitana. Portanto, para uma estratégia de ação é 

necessário combinar políticas públicas que incidam sobre a cidade como um todo, 

para enfrentar o problema das tendências inadequadas de expansão do uso e a 

ocupação do solo nas bacias hidrográficas, levando em conta os agentes envolvidos 

para a proposição de políticas socioambientais de uso do solo nos vários setores da 

bacia hidrográfica, e introduzindo uma nova abordagem para a política de proteção 

de mananciais. 

 

ANCONA também destacou os conflitos intra-governamentais da gestão de recursos 

hídricos em mananciais, a desvalorização imobiliária das terras, o modelo 

administrativo e jurídico, e a discussão sobre as possibilidades de qualificação de 

áreas urbanas para a população de baixa renda, segmento menos apto a financiar a 

preservação. ANCONA (sd.) 

 

Em relação à crítica oficial, ANCONA ressaltou as questões apresentadas pelos 

técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SMA/SP, 

condutora da revisão e da nova Lei de Proteção aos Mananciais,17 destacando a falta 

de articulação entre as políticas setoriais, a falta de participação dos agentes locais, a 

ausência de instrumentos administrativos e financeiros voltados para estimular 

atividades compatíveis com a preservação, e outros relacionados às especificidades 

de cada sub-bacia quanto às pressões de ocupação. 

 

Destacou ainda que o processo de revisão da LPM “constitui um avanço no sentido 

da politização da questão da preservação dos mananciais, criando condições para a 

                                                           
17 Lei Estadual no 9866 de 28 de novembro de 1997 
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organização e manifestação dos interesses dos usuários e de outros atores 

anteriormente ausentes dessa política” (ANCONA sd). Assim, o autor considerou os 

resultados ainda tímidos, devido à falta de projeto político do movimento 

ambientalista, à ação corporativa de setores técnicos; à escassez crônica de recursos 

para investimentos em bens de consumo coletivo que não tenham interesse para o 

setor de produção, e à dificuldade de comunicação entre os atores envolvidos no 

debate.  

 

Na tese “Direito Ambiental, Direito de Quem? Políticas Públicas do Meio Ambiente 

na Metrópole Paulista”, ANCONA  (2002) apresentou um painel detalhado sobre os 

conflitos relacionados à proteção ambiental, e demonstrou as dificuldades de 

construção de políticas públicas comprometidas com a sustentabilidade ambiental, 

por meio do processo relacionado à revisão da LPM.  

 

A leitura dessa tese suscitou a reflexão sobre a superação da visão exclusivamente 

sanitarista, presente na filosofia  que orientou a lei de proteção aos mananciais, e que 

prevaleceu no seu processo de revisão, e a dificuldade de um discurso notadamente 

exclusivamente preservacionista. Tanto a lei original como sua revisão em 1987 e até 

os dias atuais, traduzem historicamente e em conjunturas distintas as dificuldades de 

construir uma articulação entre a questão ambiental e a social na evolução ou 

constituição da cidade.  

 

Concretamente, apresenta-se um dilema entre direitos sociais justos dos moradores 

em mananciais e a capacidade da sociedade em conservar os recursos hídricos para o 

desenvolvimento sustentável da cidade. Apesar do planejamento metropolitano 

investir, desde a década de 70, em uma ocupação direcionada para os vetores leste e 

oeste da região, a urbanização descontrolada pressiona os mananciais, recolocando a 

discussão da sustentabilidade ambiental e dos direitos sociais no contexto da cidade, 

e levantando a questão de como combinar a política de proteção aos mananciais e a 

política urbana, para agir sobre o processo de expulsão das populações pobres para a 

periferia, para que estas possam se manter nos territórios dotados de infra-estrutura 
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das regiões centrais, com políticas habitacionais e instrumentos urbanos de inclusão 

social.18  

 

6.1.3. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de 
São Paulo - PDDI – 197119 

 

No caso do município de São Paulo, o PDDI foi o primeiro Plano Diretor consagrado 

em lei, o qual continuaria em vigor por quase duas décadas como o único do 

município. Embora fosse considerada uma das grandes metrópoles latino-americanas 

e também brasileiras, São Paulo até então não possuía um Plano Diretor respaldado 

por um instrumento legal próprio. Simultaneamente ao PDDI, o Governo do Estado 

de São Paulo, por meio do Grupo Executivo da Grande São Paulo – GEGRAN, 

elaborou o PMDI I de 1970.  

 

A exposição de motivos do projeto de lei destacou a importância do PUB no cenário 

anterior ao PDDI, “o risco de perda por decurso de tempo e a desatualização dos 

dados de mais uma planificação integrada”. Embora essa explicação evidentemente 

não justifique fatores políticos, como o baixo compromisso com o planejamento 

urbano vigente e a ausência de consenso, ela levaria a outros casos de estudos bem 

desenvolvidos a não serem institucionalizados, como o projeto do Plano Diretor de 

1991, na gestão Erundina, e o do Plano Diretor de 1985, na gestão Covas.  

 

Na mesma exposição informa-se que o GEP – Grupo Executivo de Planejamento de 

São Paulo complementou os estudos existentes e apoiado nos “ dados de pesquisa, 

diagnósticos, prognósticos e recomendações resultantes de estudos recentes (esta 

                                                           
18 A população do Município de São Paulo vem reduzindo seu crescimento simultaneamente ao 
crescimento expressivo dos municípios periféricos. Enquanto a capital crescia a taxas de 1,18% ao ano 
na década de 80, e 0,88% ao ano na década de 90, os demais municípios metropolitanos registravam 
um crescimento populacional com valores médios de 2 e 9% a.a. nos anos 90 (SÃO PAULO, estado 
2003) 
19 Lei n° 7.688 de 30 de Dezembro de 1971. Dispõe sobre a Instituição do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo. Publicada na Diretoria do Departamento de 
Administração do Município de São Paulo.  São Paulo, 30 de Dezembro de 1971. 



 158

parte está confusa) oferecer o anteprojeto de Lei do PDDI ” e entre as peças básicas 

utilizadas são citados o PUB e o PMDI I . 20  

 

No diagnóstico destacou-se o “o crescimento urbano intensivo da Cidade de São 

Paulo e de sua região metropolitana, nas últimas décadas, e uma tendência dramática 

de concentração populacional reconhecido como uma tendência mundial” e entre os 

fatores que tornam mais característico o exemplo de São Paulo: os índices de 

crescimento demográfico dos mais elevados do mundo; a ausência de mecanismos de 

controle e de orientação para as tendências de desenvolvimento (SÃO PAULO 1982, 

p.17).  

 

Aprovado por meio da Lei Municipal n 7.688, de 30 de dezembro de 1971, o PDDI 

introduziu itens diretamente relacionados à proteção do meio ambiente, os quais já 

merecem destaque os objetivos contidos no artigo 2º: 

Criar e manter o ambiente urbano favorável ao exercício, por toda a população, das 

funções urbanas de habitar, de circular, de trabalhar e de cultivar o corpo e o espírito, 

mediante: 

• preservação do meio ambiente contra a poluição do ar, do solo, dos 

mananciais de água e da paisagem; 

• destinação, nas localizações mais adequadas a cada caso, dos 

terrenos necessários às diferentes categorias de uso urbano; 

• promoção da máxima facilidade de circulação de pessoas e bens 

entre os locais de habitação, de trabalho e de lazer; 

• instalação de serviços públicos e de equipamentos sociais em 

quantidade, localizações e padrões que atendam às necessidades da 

população; 

 

No inciso II desse mesmo artigo, ênfase no aspecto social, com destaque para as 

condições de saúde públicas e a necessidade de ampliar as oportunidades de 

                                                           
20 Uma das primeiras providências do prefeito Figueiredo Ferraz foi determinar a finalização pelo 
GEP de um Plano Diretor oficial para a cidade. (MALTA CAMPOS 2002) 
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desenvolvimento social mediante a melhoria das condições sanitárias e redução da 

morbidade e da mortalidade. 

 

Ainda em relação ao meio ambiente, o capítulo VI trata do Controle da Poluição 

Ambiental, em que se destacam nos artigos 24 a 32 os seguintes aspectos: 

 

• o controle da poluição das águas, a proibição do lançamento de efluentes 

em corpos d’água, os dispositivos de tratamento de resíduos e de controle 

da poluição, a definição de normas ambientais pelo município, a atribuição 

do município a fixar normas de tratamento de resíduos, de controle da 

poluição na atmosfera, padrões de qualidade do ar, e as regras de 

fiscalização e penalidades; 

• a definição das fontes de ruídos urbanos, e a previsão da fixação de limites 

máximos para os níveis de ruído, bem como normas para os processos de 

medição e de fiscalização e as penalidades aplicáveis, e a inclusão nas 

normas das fontes e o uso predominante do solo em que esteja localizado o 

horário e a duração da emissão; 

• a atuação em controle da poluição ambiental em consonância com os 

órgãos competentes de âmbito federal e estadual; 

• a implantação de um sistema de áreas verdes destinado à ampliação e 

preservação de espaços ajardinados e arborizados, bem como à instalação e 

operação de equipamentos de recreação, cultura e esportes; 

• o estímulo ao plantio de árvores e a preservação da arborização, por parte 

dos  particulares, promovendo campanhas educativas periódicas. 

 

Este objetivo é confirmado com a instituição do Sistema de Áreas Verdes (Capítulo 

VIII – Artigos 41 a 49) onde são definidos: 

 o conceito de área verde, a área de propriedade pública ou particular (grifo 

nosso), definida pela prefeitura com o objetivo de implantar ou preservar a 

arborização e ajardinamento, visando assegurar condições ambientais e 

paisagísticas, podendo ser parcialmente utilizada para a implantação de 

equipamentos sociais (grifo nosso); 
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Cabe ressaltar que a permissão do uso de áreas verdes públicas abriu a possibilidade, 

superexplorada pelos governos municipais subseqüentes, de utilizarem as áreas 

verdes públicas para “finalidades sociais”, transformando-as em um estoque de áreas 

disponível para implantação de equipamentos ao sabor das ações de governo, dado o 

baixo controle público sobre as mesmas.   

 

E ainda: 

• a classificação das áreas verdes de propriedade pública e particular e a 

definição das taxas de ocupação máxima para as áreas verdes limitam a 

ocupação ou aproveitamento do solo para equipamentos públicos, 

restringindo-as apenas às reformas essenciais; 

• a isenção de imposto nas áreas verdes particulares que vierem a ser 

incorporadas ao sistema; 

Como se pode verificar, a abordagem ambiental do PDDI é contemporânea à 

discussão internacional e metropolitana, sobretudo em relação aos debates 

promovidos pelo Clube de Roma e na Conferência de Estocolmo, que enfatizavam a 

importância do controle de poluição ambiental. Em nível nacional, é condizente com 

a priorização da política de controle de poluição. 

 

Ainda sobre esse tema, cabe destacar que a previsão do PDDI no que tange à criação 

de padrões para emissões de ar, água e ruído, só ocorrera em nível estadual com a 

aprovação da a Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que instituiu o Sistema de 

Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente, e com a criação da CETESB, 

em 1975. Apenas no caso de emissão de ruídos, a regulamentação ocorrera por conta 

do município. 

 

Em relação à criação do Sistema de Áreas Verdes Municipal, a lei apresentou 

definições importantes, destacando-se os critérios de uso e os incentivos via isenção 

de impostos para áreas verdes privadas incluídas no sistema de áreas 

verdes.Destacou ainda a proteção aos mananciais de importância vital para a 

sustentabilidade da metrópole, também objeto da política estadual por meio do PMDI 

I. Assim, constata-se que o PPDI I mantinha sintonia com a política urbana 
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metropolitana. Entre outros aspectos importantes para o ambiente, o PPDI I incluiu 

diversos objetivos quanto ao desenvolvimento urbano (Artigo 3°): 

 

a) densidades demográficas para cada unidade territorial (zonas) compatíveis 

com as disponibilidades de serviço público e de equipamentos sociais; 

b) coeficiente de Aproveitamento Construtivo Máximo (CA máximo) = 4,0; 

c) estímulo à concentração de atividades comerciais e de serviços nos pólos e 

corredores de atividades múltiplas; 

d) estímulo à concentração de atividades industriais em localização de fácil 

acesso por ferrovias, rodovias ou vias expressas; 

e) proposta de implantação de um conjunto de vias expressas em forma de 

malha, formando bolsões, visando a circulação rápida de veículos em escala 

metropolitana;  

f) proposta de implantação de um conjunto de linhas interligadas de metrô, 

visando o transporte rápido de passageiros; 

g) gestões para a integração da rede de metrô aos sistemas de ônibus e trens 

suburbanos; 

 

Os objetivos acima influenciaram a configuração urbana da cidade de São Paulo e, 

implicitamente, as preocupações com a avaliação ambiental do adensamento urbano. 

A fixação de densidades diretamente ou por meio do coeficiente de aproveitamento 

construtivo a partir da análise da capacidade de infra-estrutura passou a ser uma 

avaliação central em planos diretores, sobretudo a questão do aproveitamento na área 

dotada de maior infra-estrutura, item vital para a qualidade socioambiental urbana, 

permanecendo importante na avaliação de todos os planos diretores que o sucederam. 

 

Na exposição de motivos sobre o CA máximo no projeto de lei, a mudança foi 

justificada por objetivos ambientais... “coeficientes máximos superiores a quatro, se 

totalmente aproveitados exigirão a destinação de espaços para o sistema de 

circulação, muito acima do que seria recomendável dentro dos padrões ambientais 

que se pretende atingir” (SEMPLA 1982, p. 20). Essa redução é considerada como 

uma das condições básicas para disciplinar o desenvolvimento urbano. 
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Os aspectos acima são objetivos igualmente importantes para a definição da relação 

das atividades não-residenciais aos eixos de transporte e às grandes vias estruturais. 

Assumiu-se a tese da importância do transporte de massa de alta capacidade como 

questão central21 (metrô e trens suburbanos interligados), que permanece válida, 

embora não enfrentada com radicalidade pelos governos subseqüentes.22 A 

concentração das indústrias em zonas segregadas é também condizente com a 

preocupação quanto à poluição e o padrão das indústrias existentes na época.  

 

Assim, o plano centrou-se, ao contrário do PUB, no detalhamento do nível físico-

territorial, justificando que “os níveis econômicos e sociais são tratados de forma 

mais genérica, para evitar conflitos ou incompatibilidades com a orientação 

proveniente das esferas superiores”  (SÃO PAULO  1982, p.19). 

 

A diretriz pela qual o PDDI é mais conhecido e criticado, se concentra no arranjo 

territorial proposto, a partir do modelo urbanístico baseado na implantação de uma 

malha de vias expressas propostas no PUB, e com a distribuição da população sobre 

o território em unidades de planejamento, fixando densidades demográficas. Até os 

dias atuais, apenas parte desta malha viária foi implantada com as Avenidas Sumaré, 

23 de Maio, Marquês de São Vicente e outras, e a rede de metrô atingiu 48 

quilômetros somente em 2002. Assim, o modelo urbanístico proposto não foi 

implantado, mas as diretrizes do zoneamento permaneceram válidas, conforme 

exposto a seguir.  

 

• distribuição da população em densidades médias; 

• localização de pólos e corredores de atividades múltiplas; 

• utilização de predominâncias de uso, portanto zoneamento não- 

funcionalista; 

• e especialmente em articulação com a malha de vias expressas e com  

uma rede de transportes rápido de passageiros (metrô) proposta. 

                                                           
21 Rede do Metrô: 34 quilômetros km e Sistema Viário Malha de Vias Expressas: 84 quilômetros Km 
entre 1977/1981 – PDDI Quadro 4 –Lei 7688. 
22 A rede de metrô passou a ter existente tem apenas 48 quilômetros Km em 2002, enquanto  quando 
as demandas indicam a necessidade de cerca de 150 quilômetros km. 
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Quanto ao zoneamento, o PDDI o considerou o mais importante instrumento de 

desenvolvimento urbano, e o definiu como...“considera-se zoneamento de uso o 

processo de orientação de localização, dimensionamento,  intensidade e tipo de uso 

dos lotes e das edificações, bem como o processo de orientação e controle das 

relações entre espaços edificados e não-edificados”. 

 

O PDDI estabeleceu as bases da disciplina de uso e ocupação do solo para a cidade, 

elegendo o zoneamento como o principal instrumento de controle do 

desenvolvimento urbano, tornando-o peça utilizada efetivamente até os dias atuais, a 

saber:  

 

• a intensidade de ocupação do solo é definida pela taxa de ocupação e pelo 

coeficiente de aproveitamento do lote. (Artigo 19°)  

• as categorias de uso do solo (Artigo 20), entre as quais destacam-se as que 

seguem: 

o Indústria não-incômoda (I1) – estabelecimentos que podem adequar-

se aos mesmos padrões de usos não-industriais no que se referem  às 

características de ocupação dos lotes, de acesso de tráfego e de 

serviços urbanos e aos níveis de ruído e de poluição ambiental. 

o Usos Especiais (E4): espaços, estabelecimentos e instalações sujeitos 

à preservação ou ao controle específico, tais como monumentos 

históricos, mananciais de água (grifo nosso), áreas de valor estratégico 

para a segurança e áreas de valor paisagístico especial. 

 

Pela primeira vez, o plano manifestou à necessidade do controle das categorias de 

uso acima a preocupação com uma questão ambiental importante no meio ambiente 

urbano, por meio da regulação da convivência de usos segundo critérios de 

“incomodidade”, nevrálgico para uma cidade com mistura de usos, e em especial no 

caso da classificação e tratamento para as indústrias. A proposta de mistura de usos 

seguiu os conceitos  urbanísticos presentes em JACOBS  (2001), precursora de uma 

visão crítica do urbanismo de caráter funcionalista para as cidades. É também 

condizente com os conceitos de cidades sustentáveis de ROGERS (1997). 
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O PDDI define as Zonas de Uso e os respectivos valores de taxas de ocupação e 

coeficientes de aproveitamento das Zonas Z1 a Z8, em sua maior parte, vigentes até 

2004, a saber (artigos 21 e 22): 

 

Z1 – Uso estritamente residencial, de densidade demográfica baixa. 

Z2 – Uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa. 

Z3 – Uso predominantemente residencial, de densidade demográfica média. 

Z4 – Uso misto de densidade demográfica média à alta (centros de bairros já 

existentes)  

Z5 - Uso misto de densidade demográfica média à alta – em geral enquadram 

os centros já existentes, e para as edificações não se exige recuos de frente 

(centro e Paulista). 

Z6 – Uso predominantemente industrial. 

Z7 – Uso estritamente industrial. 

Z8 – Usos especiais. 

 

Segundo a exposição de motivos do projeto de lei, “a estrutura urbana abrange a 

ordenação das atividades e funções urbanas por meio da predominância de uso do 

solo e de intensidade de ocupação do lotes”. Esses são aspectos importantes, pois no 

Plano Diretor Estratégico 2002-2012 foram dissociados de forma a exercer maior 

controle sobre o potencial construtivo na cidade, e assumir fator determinante para o 

controle do direito de construir.  

 

O Plano estabeleceu padrões mínimos para a infra-estrutura, a saúde, o saneamento 

básico, a educação e a organização administrativa, definindo-os como...“a dimensão 

do serviço público ou equipamento social e a população ou âmbito territorial a ser 

atendido em cada caso”, para a implantação e operação de serviços públicos e metas 

para cada caso (Capítulo III e Quadro no 3), a saber: 

 

Rede de Distribuição de Água – 400 l/ dia/ hab. de água  

Coleta de lixo domiciliar – 2 l/ hab./ dia  

Rede do Metrô – implantação de 34 quilômetros até 1981 
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Em relação ao aspecto administrativo e institucional, a lei do plano estabeleceu uma 

divisão territorial para a descentralização administrativa da prefeitura e prioridades 

para a elaboração de planos, programas e projetos pelos órgãos municipais.(artigo 

8°). Os objetivos da divisão da área do município em unidades territoriais, segundo a 

exposição de motivos são a..“distribuição das funções urbanas para descongestionar 

o centro principal e para reduzir os deslocamentos, bem como os percursos entre 

habitação, trabalho, comercio e equipamentos sociais” (SÃO PAULO 1982, p.19).  

 

Desse esforço proposto pelo PDDI culminou, entre 1971 e 1976, com a montagem da 

estrutura institucional municipal de planejamento, a partir da criação do Grupo 

Executivo de Planejamento - GEP, depois transformado em Coordenadoria Geral de 

Planejamento - COGEP e na atual Secretaria de Planejamento – SEMPLA, na 

Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) e na Secretaria Municipal de 

Habitação (SEHAB), tendo como instrumentos legais fundamentais: o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado (1971) e a legislação de zoneamento aprovada em 

1972, discutida a seguir. 

 

6.1.4. A Lei de Zoneamento de 197223  
 

A lei de zoneamento aprovada em decorrência do PPDI24 substituiu dezenas de atos, 

decretos-leis, leis e decretos, dos quais o mais importante foi o Ato n° 663, de 10 de 

agosto de 1934 (Consolidação do Código de Obras), que decorreu, segundo  

justificativa do projeto de lei, da “inexistência de uma conceituação global de 

estrutura urbana e de uma política de desenvolvimento urbano integrado, 

relacionando os aspectos sociais e administrativos ao arranjo físico territorial do 

Município”. (SAO PAULO 1982, p.41).   

 

Segundo a exposição de motivos do projeto de lei, os objetivos da lei foram: 

                                                           
23 Lei número 7.805 de 1° de novembro de 1972. Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do 
solo do município  de São Paulo e dá outras providências  (SEMPLA 1982) 
24 Aprovado o plano (PDDI) , a elaboração de uma lei abrangente de zoneamento de uso e ocupação 
do solo, com a delimitação dos perímetros das zonas, o detalhamento dos parâmetros urbanísticos e 
das disposições legais, consolidou uma legislação que vinha sendo construída desde os anos 40.  
(MALTA CAMPOS 2002). 
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• estabelecer o equilíbrio entre as diferentes funções urbanas – habitação, 

trabalho, lazer e circulação, de tal forma que o uso do solo represente 

para elas um fator de integração harmoniosa, e não de atritos e 

antagonismos; 

• máxima flexibilidade na implantação das zonas de uso; 

• simplificar a tipologia dos usos e das zonas. 

 

No diagnóstico apresentado, o parcelamento indiscriminado do solo urbano25 na 

forma de arruamentos e loteamentos já era apontado como a principal origem dos 

graves problemas estruturais da cidade..“na maioria das vezes, o processo de arruar e 

lotear se transforma em simples especulação imobiliária, na qual o proprietário da 

gleba, com investimentos modestos e mediante a ocupação parcial dos lotes, cria 

situações, inclusive de ordem social, que obrigam a Administração Pública a 

executar obras de infra-estrutura” (SÃO PAULO 1982, p.42). 

 

Na lei, as zonas de uso foram definidas “como a seleção dos diferentes usos 

permissíveis ou toleráveis, dentro de um determinado perímetro urbano, acrescido 

das restrições exigíveis para ocupação dos lotes e o controle dos níveis de 

incômodo”. Nota-se aqui o caráter flexível da lei quanto à combinação dos usos. 

 

Essas zonas tiveram seus perímetros descritos no artigo 18, sendo que as Zonas Z2 

foram definidas por exclusão em relação às demais delimitadas para toda a cidade. 

Os quadros no 2 e no 5, anexos à lei, definiram as características de dimensionamento, 

ocupação e aproveitamento dos lotes, bem como as categorias de uso permitidas, 

correspondentes à cada zona de uso. 

 

Observa-se que as zonas Z2 (mistas) eram equivalentes a cerca de 60 % da cidade. 

Por que grande parte da cidade já construída recebeu essa classificação? A 

explicação mais objetiva deveu-se ao tratamento dado aos coeficientes de 

                                                           
25 No âmago da lei 7.805 está a postura controladora que ganhou corpo na gestão Figueiredo Ferraz. 
Critica o “parcelamento indiscriminado do solo urbano” como maior fonte de problemas estruturais 
para a cidade, ecoando as posições inauguradas por Anhaia Mello em décadas anteriores. (MALTA 
CAMPOS 2002). 
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aproveitamento, isto é, ao maior ou menor potencial construtivo de cada zona de uso 

e à dificuldades de reconhecer a diversidade da imensa área residencial mista já 

existente em 1972.  

 

A partir da lei de zoneamento de 1972 o coeficiente de aproveitamento máximo, 

definido pelo PDDI como no máximo igual a 4 vezes a área do terreno do lote, 

passou a ser o grande fator de interesse e de disputas políticas, em face do evidente 

interesse mercadológico que representava, uma vez que definia em cada zona o 

potencial construtivo e a taxa de ocupação como parâmetros reguladores.  

 

Como foi possível toda esta nova regulação. A que interesses atende? São questões 

técnicas e políticas importantes a examinar.  

 

As regiões menos visadas pelo mercado imobiliário eram as que perderiam 

coeficientes (as classificadas como Z2), e os centros de bairros mais visados pelo 

processo de verticalização e com ocupação comercial eram os mais dinâmicos e  

tradicionais, como a Paulista e o Centro Velho, quase todos incluídos como zonas 

Z3, Z4 e Z5, em atendimento aos interesses maiores do mercado.  

 

Segundo MALTA CAMPOS (2002), o maior deslocamento em relação à “situação 

existente foi adotado nos quadrantes menos privilegiados: o Leste e o Norte. Toda a 

extensão urbanizada não enquadrada nas demais zonas foi considerada como Z2. 

Mas sendo de baixo coeficiente de aproveitamento, desestimulou os investimentos 

imobiliários”. Tal afirmação é válida apenas até o quase esgotamento construtivo das 

zonas com maiores coeficientes de aproveitamento (Z3, Z4 e Z5) nas regiões mais 

dinâmicas, pois a partir disso mesmo as zonas mistas (Z2) melhor localizadas, 

próximas às zonas Z1 e no setor sudoeste da cidade, passariam a ser alvo do interesse 

imobiliário.  

 

Outros aspectos importantes a observar na lei 7805/72 foram as exigências edilícias 

diferentes para usos residenciais e não-residenciais, o que passaram a dificultar a 

reciclagem das edificações e criaram uma grande fonte de situações potencialmente 
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irregulares, confirmadas pela existência de inúmeros casos de desconformidades 

devido à  edificação e não ao uso.26 

 

Observa-se também que o conceito de zona funcional especializada (usos estritos) foi 

parcialmente abandonado na lei, orientando-se a nova disciplina no sentido de 

estimular predominâncias de usos, como já visto em linha com o urbanismo 

moderno. Essa predominância foi mantida em dois casos, excetuadas as zonas Z1- 

exclusivamente residencial unifamiliar27 e Z7 - exclusivamente industrial. No 

primeiro caso, manteve-se as restrições existentes nos bairros jardins, já protegidos 

pelo artigo 40 do Código de Obras, e no segundo, nas áreas destinadas a abrigar 

indústrias com maior potencial poluidor. 

 

Nos demais casos propõe-se um “rigoroso controle sobre os níveis de incômodo 

recíprocos”, mantendo-se assim apenas duas zonas funcionais especializadas e com 

usos exclusivas. Porem, em ambos os casos não se exclui a hipótese de implantação 

de núcleos comerciais ou de serviços, desde que resultem de projetos específicos, 

para cada perímetro considerado. 

 

O conceito de cidade com predomínio de mistura de usos começou a se firmar, com 

as exceções previstas para as zonas exclusivas, as quais alteram o conceito, e também 

para categorias de usos mais intensos como o comércio de grande porte, as indústrias 

com maior grau de incomodidade (I2 e I3) e os prédios residenciais. (Artigo 25) 

Posteriormente, 28 incluiu-se também as residências agrupadas. Essa configuração de 

cidades é defendida por autores como JACOBS (2001), como uma forma eficiente de 

dar maior vitalidade à áreas residenciais, misturando-as com usos comerciais e de 

serviços. 

 

                                                           
26 Segundo os diretores regionais, em reuniões preparatórias do PDE 2002, havia cerca de 30 mil.000 
processos contendo irregularidades de uso devido à característica diferenciada  das normas edilícias 
para estes usos. 
27 Todas adquiriram o caráter de “ilhas” verdes e horizontais em meio ao perfil misto e verticalizado 
das demais zonas. ( MALTA CAMPOS 2002). 
28 Lei No 9.483 de 22 de junho de 1982.  
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Segundo MALTA CAMPOS (2002), a lei prestou seu débito para com a Carta de 

Atenas: “objetiva, antes de tudo, estabelecer equilíbrio entre as diferentes funções 

urbanas – habitação, trabalho, lazer e circulação”. No entanto, a lei não seguiu os 

moldes modernistas de separação absoluta entre funções. Apenas a Z1 

(exclusivamente industrial) tem caráter monofuncional; as zonas restantes são mistas, 

incorporando uso residencial uni e multifamiliares, comércio, serviços e outros usos 

em diferentes medidas. Abandonando o “conceito da zona funcional especializada”, 

a lei procurou “estimular predominâncias de usos”. (p.126) 

 

A lei (artigo 22º) previa também o estabelecimento por ato do Executivo, de normas 

aplicáveis às diferentes categorias de uso e às diferentes zonas de uso, pertinentes a: 

limites máximos de tolerância para níveis de ruído, de vibração e de poluição das 

águas e do ar, dispositivos de tratamento de resíduos lançados no ar ou nas águas, 

medição dos níveis de ruído, vibração e poluição do ar  e da água, controle da 

colocação de cartazes, letreiros e anúncios, dimensionamento de pátios de carga e de 

descarga. 

 

As normas relativas à qualidade ambiental urbana passaram, a partir de então, a ser 

objeto de preocupações em leis municipais específicas subseqüentes, sendo que as 

normas de poluição foram definidas e aplicadas somente na legislação estadual (lei 

898/75), fato que afastou o controle da poluição pelo município, e separou o 

licenciamento do uso do solo municipal do ambiental. As demais normas foram  

objeto de novas leis municipais, embora com vários problemas de aplicação devido à 

fragilidade do sistema de fiscalização e controle municipal, um dos pontos críticos a 

registrar. A questão dos anúncios de grande impacto na paisagem urbana também 

foié objeto de legislação específica, embora tenha sida considerada ineficaz, pela 

grande poluição visual existente na cidade, dominada pelos lobbies da publicidade.   

 

A implantação da lei teve como órgãos responsáveis a COGEP (atual SEMPLA) e as 

Administrações Regionais e, a partir de 1977, também a SEHAB na fiscalização 

direta do parcelamento do solo, e ainda a Secretaria das Finanças no licenciamento 

de localização e funcionamento das atividades. Foram também previstas na lei 
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sanções em forma de multas, embargo e demolição, com o cancelamento de licenças 

e alvarás.  

 

Na definição dos perímetros das Zonas de Uso foram respeitadas as situações 

existentes, novas situações geradas pela fixação de diretrizes para vias expressas e 

para transportes coletivos de massa, que orientaram a demarcação de faixas de baixas 

e altas densidades e, ainda, a definição de pólos e corredores de atividades, a 

localização dos futuros núcleos de polarização (Z3 e Z4), a localização de áreas para 

futura expansão industrial (Z6 e Z7), e coincidência preferencial com elementos 

físicos (cursos d’água, vias, espaços livres, outros).  

 

Portanto, o projeto do zoneamento procurou ajustar-se às tendências de ocupação 

existentes, sobretudo na área central, nos cinturões industriais, localizados 

majoritariamente em torno das avenidas Marginais, e no setor sudoeste do município, 

onde se concentram os setores de alta renda, e nas áreas com maior valorização 

imobiliária.  

 

Verificou-se também que, além da área de proteção dos mananciais, classificada em 

sua maior parte como zona rural do município, não foram aplicadas restrições 

ambientais físicas na delimitação das zonas, corroborando a tese de que ainda não 

havia a preocupação com a inserção de parâmetros ambientais físicos no 

zoneamento, o que equivale a dar a este um caráter de zoneamento ambiental.29  

 

As “características das zonas de uso”, segundo a exposição de motivos do projeto, 

representam: 

 

• padrões de dimensionamento, ocupação e aproveitamento dos lotes, 

diretamente ligados à previsão de densidades demográficas médias e a 

concentração de atividades, além de influírem, indiretamente, no 

controle da poluição ambiental, possibilitando, ainda, o pré-

dimensionamento de serviços públicos e de equipamentos sociais, 

                                                           
29 A esse respeito ver GRINOVER  (1989).  
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medida indispensável para a vida da metrópole e atendimento das 

necessidades da poluição; 

• coeficientes de aproveitamento: aparentemente baixos, mas superiores 

às médias dos padrões de ocupação anteriores; 

• as limitações concernentes à construção de garagens para 

estacionamento de automóveis visam evitar congestionamentos e 

bloqueios nas vias de circulação. 

 

Na estrutura urbana proposta houve portanto uma combinação de um modelo 

hipotético baseado na malha de vias expressas prevista pelo PUB com as tendências 

majoritárias e com os interesses do mercado imobiliário. O PUB determinou onde 

não havia referências, a localização dos centros (Z3 e Z4) que funcionariam como 

faixas comerciais e centros de bairro. O modelo de zoneamento proposto utilizou o 

conceito de grandes unidades territoriais delimitados pela malha proposta de vias 

expressas, definidas em geral por centros com maior potencial de verticalização 

caracterizados como pólos de Z3 e de Z4, e reconheceu os centros pré-existentes 

como Z5. Dentro das unidades territoriais, o traçado das vias arteriais também 

contribui para definir a distribuição das diferentes densidades. 

 

Nas conclusões de sua tese, NERY JR  (2002) trabalhou com a hipótese de que as 

leis que estruturam o zoneamento no município, que de 1972 até 1981 foram 

promulgadas no período autoritário, onde não havia liberdade de organização e 

participação, sobretudo dos setores populares, serviram aos interesses da elite.. 

 

“No tocante aos objetivos político-sociais, o zoneamento atuou desde as suas origens 

para atender ao controle social do território das elites” e ainda, “quanto ao objetivo 

econômico, o zoneamento atuou no sentido de garantir proteção dos valores 

imobiliários de determinadas áreas da cidade, especialmente aquelas em que 

predominavam os interesses das elites”. (NERY JR, p. 296)  

 

Assim, não é difícil entender os resultados do zoneamento paulistano, a partir do 

contexto político em que foi gerado, em que pese a qualidade técnica do modelo 
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urbanístico proposto, o resultado é fruto das pressões políticas que, na ausência de 

democracia, reforçou o controle espacial dos territórios por parte das elites.  

 

Essa tese é corroborada por VILLAÇA  (1988), o qual afirma que “o espaço urbano é 

produzido e consumido por um mesmo e único processo. A sua estruturação interna, 

entretanto se processa sob o domínio de forças que representam os interesses de 

consumo (condições de vida) das camadas de mais alta renda” (p. 328) 

 

Alterações na Lei de Zoneamento de 1973 
 

Um ano após sua aprovação, a lei do zoneamento (7.805/72) foi bastante modificada 

pela lei subseqüente (8.001/1973), elaborada e aprovada durante o Governo Miguel 

Colasuono, visando atender interesses insatisfeitos. Esse fato demonstrou a força dos 

lobbies, em especial o poder de pressão do mercado imobiliário sobre o Executivo e 

sobre a Câmara Municipal, processo este que continuou a ocorrer posteriormente,  

sendo um reflexo disso as 116  leis que alteraram o zoneamento da cidade até o ano 

2000. 

 

Para o governo, ao propor-se esta alteração...“as diretrizes de zoneamento não 

representam uma condição estática” e “para que tenha validade e eficiência, para que 

seja realista, o processo de planejamento deve ser eminentemente dinâmico”. 

(SEMPLA 1982, p. 127). O problema é que com essa justificativa, a proposta passou 

a sofrer modificações ao sabor das pressões do mercado imobiliário e dos grandes 

proprietários como procura-se demonstrar a seguir. 

 

Segundo a exposição de motivos do projeto de lei, as alterações propostas foram 

formuladas por diversas entidades e órgãos de classe por meio da Comissão de 

Zoneamento da COGEP, composta por: Instituto de Engenharia, Instituto de 

Arquitetos, CREA e elementos da administração direta, visando “o equacionamento 

objetivo dos problemas” (da Lei 7805/72). Nessa exposição de motivos é também  

citada a Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços da Câmara Municipal. (SÃO 

PAULO 1982, p 127).  
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Entre as alterações com impacto no ambiente, referentes à disciplina de uso e 

ocupação do solo (Capítulo III), destacam-se as apresentadas a seguir. A justificativa 

às mudanças propostas identificam dois grandes tipos de problemas: de ajustamento 

e de conceituação. As relacionadas ao “ajustamento” da legislação foram: 

 

• possibilidades de expansão das indústrias em zonas não-específicas, 

ressalvadas “as condições de poluição ambiental e sonora, de tráfego e 

horários de funcionamentos inerentes à respectiva zona”. Ou seja, 

abriu-se a hipótese de tratar as indústrias de forma não isolada, 

permitindo a mistura de usos sob determinadas condições ambientais. 

• manutenção de núcleos comerciais em loteamentos residenciais; 

• residências tipo sobrados geminados na zona mista (Z2); 

• novas condições para a substituição de usos e para implantação de 

estacionamento nos imóveis; 

• possibilidade de construção de edificações conforme a zona em vias de 

largura inferior aos limites exigidos, entre outros aspectos. 

 

Em relação às “indústrias não-incômodas (I-1)”, a lei 8001/73 ampliou a área 

permitida de 250 para 500 metros quadrados para implantação de indústrias não- 

incômodas. No artigo 15, inciso VII, incluiu permissão para os estabelecimentos não- 

industriais adequarem-se aos padrões de usos não-industriais, no que diz respeito à 

ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos 

níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental, com área de até 250 metros 

quadrados. (Artigo 5º.) 

 

A aplicação da taxa de ocupação: “a taxa de ocupação no lote não se aplicará aos 

subsolos destinados ao estacionamento de automóveis”, nas zonas Z2, Z3, Z4, Z5 

entre outras, o que representa 80 % da área regulada.  

 

Essa decisão destinou-se a abrigar os veículos, item de consumo crescente na cidade 

e de valorização dos imóveis, e ocorreu em detrimento de prejuízos à 

permeabilidade, fator crítico para a qualidade ambiental da cidade de São Paulo em 
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função das características físicas do seu sítio urbano. Tal fato contribuiu com a 

ampliação dos riscos de inundações devido ao descaso com a impermeabilização dos 

terrenos, na maior parte do lotes urbanizados da cidade. 

 

As modificações consideradas “conceituais” foram: 

 

• Inclusão de Clubes Esportivos Sociais e de Campo no Sistema de Áreas 

Verdes, considerando-os equipamentos públicos de interesse da cidade; 

(artigo25). 

• Nova concepção para os conjuntos residenciais, “para contribuição à 

política habitacional em desenvolvimento no país”. A intenção era 

oferecer condições à indústria de Construção Civil de ampliar suas 

faixas de atuação por meio de programas do BNH. Esse resultado foi 

obtido com a redução da quota de terreno incidente sobre a unidade 

habitacional, dando maior possibilidade de aproveitamento do solo, 

como no caso da permissão para os conjuntos verticais nas (R3), nas 

zonas mistas Z2. 

• Definição de quatro tipos de corredores de adensamento e de 

concentração de atividades, “com o objetivo de reconhecer atividades 

reais, e regular a situação de uso do solo já existente e consolidada”, 

incluindo restrições aos lotes lindeiros. 

• Criação de legislação especial para hospitais, escolas e hotéis. 

• Condições especiais para implantação de equipamentos de infra-

estrutura, via autorizações prévias da “Comissão de Zoneamento”. 

 

Em relação aos corredores de uso do solo, são criados os Corredores de Uso Especial 

(Cap V- Artigos 19 a 24), “com o objetivo de reconhecer atividades reais, e regular a 

situação de uso do solo já existente e consolidada”, incluindo restrições aos lotes 

lindeiros, a saber: 

Z8-CR1. Uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa; 

Z8-CR2. Uso predominantemente residencial, de densidade demográfica média e 

alta; 
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Z8- CR3. Uso misto e densidade demográfica alta, excluindo indústrias com 

potencial médio poluidor (I2), oficinas mecânicas, funilarias, etc. 

Z8- CR4. Permitindo usos diversificados de acordo com a zona lindeira ao corredor.  

 

A proposta de criação de corredores de uso do solo nasceu para amenizar as 

polêmicas entre as zonas estritamente residenciais e outros usos, defendidas 

ferrenhamente pelas associações dos bairros de elite.30  

 

Um fato que demonstra a postura das elites paulistanas pode ser analisado por meio 

da polêmica sobre a localização de escritórios e consultórios em zonas estritamente 

residenciais (Z1). A lei de 1972 admitia a localização desses usos quando anexos às 

próprias residências, mas os usos foram vetados, radicalizando a perspectiva 

funcionalista no zoneamento pela lei 8001/73. As entidades de defesa de bairros 

jardins (Z1) não aceitam o trabalho junto à residência, mesmo nos dias de hoje, em 

plena era da informática, em que o computador facilita a realização de atividades no 

âmbito doméstico, oferecendo maior possibilidade de trabalho para mulheres, 

consultores e pessoas sem emprego formal. 

 

Para “proteger” os bairros jardins (Zonas Z1), atender aos interesses dos 

proprietários, e garantir a manutenção dos valores dos imóveis internos à zona, e com 

o “objetivo” de disciplinar atividades comerciais e de serviços em vias próximas ou 

que as atravessem, induzindo a acomodação desses usos nas zonas mistas (Z2), 

foram criados os corredores de uso do solo.  

 

A nova lei também alterou o mecanismo de ampliação do coeficiente de 

aproveitamento no lote, mediante a redução da taxa de ocupação, desde que fosse 

reservado no mínimo 50% do lote para jardins arborizados, como parâmetro  

requerido  nas Zonas de Centralidade (Z3, Z4 e Z5), para atingir o Coeficiente de 

Aproveitamento Construtivo máximo-CAmax. de 4 (quatro) vezes a área do lote e 

                                                           
30 Um ano após a aprovação da lei 7805, foram criados os corredores de uso especial  -  preenchendo 
uma lacuna importante do texto anterior, uma vez que a cidade não se organiza apenas em forma de 
zonas: também obedece a uma lógica  -  em rede  -  que contribui decididamente para sua estruturação 
funcional. (MALTA CAMPOS 2002, p 121). 
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para Z2 até o CA máximo de 2 (dois) em lotes destinados a conjuntos residenciais 

verticais. 

 

Esse mecanismo, é muito positivo do ponto de vista do resultado em termos de 

paisagem e qualidade urbana, quando aplicado em quadras e grandes lotes, por 

viabilizar a criação de espaços livres e jardins entre os prédios. 

 

Entretanto, aos poucos, pelas sucessivas mudanças na lei original, o mecanismo foi 

sendo banalizado e aplicado a lotes menores, e estabeleceu um padrão urbano muito 

irregular, composto de prédios de todos os tipos e alturas que caracteriza a paisagem 

urbana da cidade. Em terrenos pequenos os jardins foram rareando e foi sendo criada 

a paisagem de “paliteiros” ou “de peru no pires”, que característica a paisagem 

urbana das áreas mais verticalizadas e adensadas da cidade. Essas alterações foram 

efetuadas a partir da lei 8001/73, e consolidaram essa tendência.  

 

Assim, foram alterados quase todos os perímetros de Zonas de Uso e respectivos 

quadros anexos (artigo 28 Cap. III) e, ao mesmo tempo, essa lei estabeleceu as 

condições para a alteração futura de perímetros a serem submetidos à Câmara 

Municipal, a partir de: 

• Anuência de 75% dos proprietários dos lotes atingidos pelo projeto de 

alteração e com no mínimo 75 % da área total abrangida pelo projeto. 

• Parecer favorável da COGEP, ouvida a Comissão de Zoneamento. 

 

Reduziu-se o prazo de um ano definido para a regulação de cerca de 60 áreas 

classificadas como Zonas de Uso Especiais - Z8, destinadas a usos especiais, que em 

grande parte ficaram congeladas na cidade, a maioria permanecendo assim até 2004. 

 

Considerou-se “não conforme em qualquer zona a edificação que não atenda às 

restrições quanto ao dimensionamento de recuos, ocupação no lote, ou outras 

disposições estabelecidas em lei”. (Artigo 30). O fato de as leis de zoneamento 

apresentarem condições edilícias diferentes para usos residenciais e não-residenciais 

potencializou a geração de novas “irregularidades”, sem importância ambiental e 



 177

urbana e sem nenhum efeito benéfico para a economia, mas ao criar inúmeros casos 

de desconformidades devido à  edificação e não ao uso, estabeleceu uma postura 

tecnicista, além de uma restrição ineficaz e de difícil controle. 

 

De modo geral, o modelo de aproveitamento construtivo e a verticalização 

decorrente da legislação N. 7.805 de 1972 e seus desdobramentos, particularmente a 

lei 8.001 de 1973, induzem a riscos ambientais, devido ao esgotamento da infra-

estrutura urbana e pela supervalorização fundiária decorrente da criação de 

privilégios (10% da área urbana podem atingir o coeficiente máximo). 

 

Os altos coeficientes de aproveitamento construtivos permitidos gratuitamente 

alimentaram o mercado imobiliário, mesmo sem a implantação do modelo 

urbanístico original que previa a implantação de linhas de metrô e vias expressas, 

propostos no PUB 1969 e PDDI 1 – 1971 e não executados. Assim, explicita-se a 

ineficácia da elaboração de planos urbanos excessivamente amarrados a um modelo 

urbanístico, e em grande descompasso com a cidade real, sem garantia de recursos 

necessários para viabilizá-los, e em grande parte, usados como argumento crítico ao 

planejamento urbano da época.  

 

O esgotamento da infra-estrutura leva à busca constante de novas alternativas, e 

assim, novos adensamentos são propostos e, em alguns casos, novas infra-estruturas 

são criadas, sempre nos mesmos territórios consagrados para o mercado, enquanto 

isso, para a população de baixa renda excluída desses territórios resta como 

alternativa as áreas periféricas, num movimento crescente de expansão periférica da 

cidade, rumo à regiões sem qualidade urbana e ambiental.31 

 

 

 

 

 
                                                           
31 MALTA CAMPOS (2002, p.133). “Repete-se o ciclo de privilegiamento/adensamento/esgotamento 
de determinadas áreas eleitas para usos de prestígio e investimentos imobiliários, enquanto as regiões 
ocupadas pela população de baixa renda permanecem à margem, numa lógica perversa que o 
zoneamento não logrou eliminar.” 
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Novas Alterações do Zoneamento – Período 1973 a 1981 
 

Lei de Ruído 32 
 

Esta lei reconheceu o incômodo causado à população pelo ruído nas grandes 

concentrações urbanas, e a partir daí o município passou a gerir esse item de controle 

ambiental, conforme a orientação do PDDI I de 1971, que estabeleceu que “todas as 

categorias de uso estarão sempre sujeitas  ao controle de ruídos permissíveis para 

cada zona de uso, restando portanto a fixação dos níveis  máximos, exceções e 

proibições para cada zona”. (SÃO PAULO  1982, p.230).  

 

Nesse sentido, a lei específica de ruído fixou os níveis de ruído, designados na lei por 

classes, para os períodos noturno e diurno, e incluindo as fontes móveis e fixas e em 

especial atenção para as obras de construção civil, para a qual a lei fixa os horários 

de funcionamento. Nota-se que o horário de funcionamento é uma forma prática de  

controle de atividades em relação ao incômodo, como é o caso do ruído.  

 

Outro aspecto ambiental importante da lei é a consideração de níveis para as fontes 

móveis, “proibindo sons emitidos como os de buzinas, sinais de alarme e outros 

equipamentos nas proximidades de hospitais, pronto-socorros, sanatórios, clínicas e 

escolas, conforme a sinalização” (artigo 8o).  

 

Já demonstrava-se um grau de dificuldade em termos do controle de incômodos de 

atividades, uma vez que o nível de ruído é o item campeão de reclamações nos dias 

atuais33. A lei isentou de proibições algumas atividades atualmente críticas: 

manifestações em festividades religiosas e templos.   

 

Verifica-se a necessidade de aperfeiçoar a gestão e do controle dos ruídos urbanos e 

seus efeitos e incômodos de vizinhança na cidade de São Paulo. O Programa de 

Controle de Ruídos existente é de caráter corretivo, mas o controle do nível de ruído 

                                                           
32 Lei número 8.006 de 30 de Agosto de 1974. (Dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis e horários em 

que será permitida a sua emissão nas diferenças zonas de uso e atividades e dá outras providências). 
33 Programa de Silêncio Urbano - PSIU 
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não é articulado preventivamente à aprovação de novas atividades na cidade, 

tampouco uma condição para o seu funcionamento. 

 

Leis de Zonas de Uso Especial34  
 

Esta lei objetivou proteger áreas que apresentam maior interesse ambiental e 

urbanístico para acidade, espaços livres, áreas reservadas para diversas finalidades 

inclusive para espaços públicos (classificadas como Zonas Especiais – Z8), e 

revelam o tratamento dado pelo poder público municipal em decorrências das leis 

estaduais de proteção ambiental, em especial a postura diante das várzeas da área 

retificada ao longo da planície do Rio Tietê. 

 

Afora os problemas decorrentes da própria retificação que já haviam modificado as 

condições de proteção das várzeas do Tietê ao longo do seu curso na área da cidade 

de São Paulo35, revela-se o descaso com as funções ambientais das várzeas na política 

de drenagem urbana, uma vez que a estratégia adotada, considerou “prioritária a 

reserva de áreas para usos institucionais nas zonas situadas à margem do Tietê”, 

como é o caso da reserva da Z8-001, destinadas anteriormente  ao Parque Ecológico 

do Tietê para a população da Metrópole”. 

 

Sendo a área importante para a conservação da parcela remanescente das várzeas, sua 

destinação aos usos indutores do desenvolvimento urbano resultou na implantação de 

equipamentos públicos (como o Complexo do Anhembi) e avenidas de fundo de 

vale, muito próximos às áreas inundáveis, de forma incompatível com a extensão da 

planície tropical do rio e com sua função ambiental. Até mesmo as áreas 

remanescentes destinadas a minimizar os efeitos negativos da retificação do Tietê, 

para a absorção das  águas no período de chuvas, começaram a ser invadidas,36 

restando poucas áreas de várzeas, protegidas posteriormente por legislação ambiental 

com a promulgação da APA Várzea do Tietê em 1982.    

                                                           
34 Lei N° 8.769 de 31 de agosto de 1978 e Lei nº 8.328, de 2 de dezembro de 1975, que tratam do 
parcelamento, uso e ocupação do solo nas zonas especiais Z8) 
35 ZUCCOLO (2000) , cita o plano do Engenheiro Saturnino de Brito de 1925, que apresentava 
críticas e alternativas a serem utilizadas na retificação do rio Tietê.  
36 a exemplo da área da favela Pantanal no Distrito de São Miguel Paulista. 
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No caso das áreas de proteção aos mananciais dos reservatórios Guarapiranga e 

Billings, já parcialmente ocupadas por população de baixa renda e também com áreas 

residenciais de alto padrão às suas margens, mas ainda com extensas glebas a 

proteger, a exposição de motivos ao projeto de lei afirmou que “procurou-se 

compatibilizar as restrições propostas na legislação municipal com as da lei estadual, 

tendo em vista os objetivos comuns de preservar os mananciais e a paisagem da 

área”. (SÃO PAULO 1982, p.330). Do que se deduz que a legislação respeitaria 

formalmente as áreas de mananciais.  

 

Nessa lei foram criadas novas  zonas com predominância residencial, para as áreas já 

urbanizadas no interior da região de mananciais (Z11, Z14, Z15 e Z16), algumas de 

baixa densidade, e que não admitem o uso industrial, de forma compatível com os 

objetivos das áreas de proteção aos mananciais (Z11),  e outras para glebas ainda não 

urbanizadas, destinadas à criação de chácaras de uso exclusivamente residencial, 

próximas à zona rural (zona Z15), e a (zona Z16) foi proposta para áreas à margem 

da represa, para atividades de lazer com baixa densidade de ocupação.  

 

Entre as áreas especiais incluem-se as áreas de Paraisópolis (Z8-029) e Heliópolis 

(Z8-054), onde se formaram as duas maiores favelas da cidade, situadas no interior 

de bairros considerados nobres (Morumbi e Ipiranga, respectivamente), onde a lei já 

previa a “necessidade de intervenção do poder público para os litígios de propriedade 

e crescente ocupação por favelas”. Essas favelas cresceram até os dias atuais, bem 

como as demandas sociais, de regularização fundiária, de urbanização e de soluções 

para as habitações precárias.  

 

O conjunto de mudanças no zoneamento decorrente desta lei resultou nas principais 

alterações, conforme descrição a seguir: 

 

a) Criação da Zona Z9: conhecida como Z1 dos pobres, é uma zona 

predominantemente residencial de baixa densidade, que nasce para regularizar 

loteamentos situados em áreas rurais ou adjacentes aos mananciais. 
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b) Conceituação de um novo tipo de zona adensável (Z13), com normas adequadas 

à reurbanização, destinadas a atender novos interesses do mercado em promover 

maior adensamento e verticalização apenas para o uso residencial vertical. 

c) Conceituação das zonas na categoria de “Imóveis de caráter histórico ou de 

excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico, destinados à preservação 

(Z8-200)”, inaugurando os esforços de preservação do patrimônio cultural da 

cidade por meio do zoneamento urbano.  

 

Há evidentes aspectos ambientais positivos nas mudanças efetuadas, porém emergem 

ao mesmo tempo contradições não-solucionadas, como no caso do tratamento dado 

às várzeas e à macro-drenagem na cidade. O tratamento dado ao perímetro rural do 

município, não deu nenhum apoio à produção agrícola e à atividades de 

reflorestamento, em contrapartida, estimulou a implantação de chácaras de recreio e 

permitiu a implantação de conjuntos habitacionais distantes de qualquer serviço 

essencial, com conseqüências ambientais negativas para o ambiente. 

 

Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo para a Zona Rural 
Leste e Oeste do Município37 e Zona Rural Norte e Sul do Município38 

 

Estas leis têm por objetivo o planejamento específico das zonas rurais do município e 

demonstra-se através delas como o poder público abre uma perspectiva que levaria à 

indução e consolidação de ocupação urbana sobre áreas rurais dotadas de importante 

massa de vegetação natural e áreas com declividades impróprias a usos urbanos.  

 

Segundo a exposição de motivos o projeto de lei tem por objetivo reordenar a 

ocupação da zona rural do Município de São Paulo, em função do desenvolvimento 

da cidade, de forma a criar espaços físicos que possam ser ocupados 

economicamente, sem prejudicar a característica básica do meio rural que é uma 

ocupação rarefeita e controlada, evitando-se, com isso, que a ocupação clandestina e 

                                                           
37 Lei nº 9.300, de 24 de agosto de 1981 
38 lei n° 9.412 de 30 de dezembro de 1981. Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo na 
zona rural Norte e Sul do Município; altera a Lei n° 9.300 de 24 de agosto de 1981; cria e altera 
perímetros de zona de uso; enquadra logradouros públicos como corredores de uso especial e dá 
outras providências. 
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descontrolada venha a prejudicar e comprometer as últimas áreas livres existentes na 

região Leste do Município (SÃO PAULO 1981, p.495). 

 

Porém, examinando-se mais detidamente a relação entre estes objetivos e respectivos 

riscos ambientais negativos à cidade, destaca-ser: 

 

a) Corrigir um problema estrutural atual da cidade e da Região Metropolitana, qual 

seja, a falta de oferta de empregos na região Leste, fator que obriga a um 

deslocamento de mão-de-obra às áreas mais centrais, tais como o Brás, Belém, 

Tatuapé e ao próprio Centro.  

 

De fato, a região leste da cidade abriga atualmente quase 1/3 da população da cidade 

e detém apenas uma parcela muito pequena dos empregos (cerca de 8%), sendo uma 

região dormitório, que abriga em sua periferia a população mais pobre da cidade. O 

projeto realçou a compatibilidade com o PMDI I, isto é, com a diretriz de se 

desenvolver a metrópole para a direção Leste, para reduzir a pressão para o 

crescimento na direção Sul e Sudeste, visando proteger os mananciais de água da 

região metropolitana. 

 

b) Proposta de uma zona industrial – Z7 localizada em Itaquera com área de 

aproximadamente 700 ha, destinada a gerar novos empregos industriais. O 

projeto ressalta ainda que “a instalação de indústrias no Município de São Paulo, 

desde que dos tipos I1 e I2, não-poluentes, é fator importante na manutenção da 

capacidade municipal de investimento, pela arrecadação que propiciará” o que é 

de fato importante. 

 

Esse é um objetivo perseguido até os dias atuais, tendo em vista o deslocamento 

diário de grande parte da população da zona leste em busca dos empregos, que se 

localizam majoritariamente no centro e no setor sudoeste da cidade. Porém, até os 

dias atuais não foram ainda criadas condições efetivas para sua transformação: 

acessibilidade e infra-estrutura viária, provisão de abastecimento compatível com 

zona industrial, articulação com os centros de distribuição, entre outras. 
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c) Para a organização da zona rural leste e oeste do município é proposta a 

subdivisão da zona rural (Z8-100) em 5 tipos de zonas, com parâmetros e 

normas de uso e ocupação do solo compatíveis com as características 

predominantes em cada tipo; 

 

Os próprios objetivos da proposição revelam as intenções: “a ordenação da expansão 

urbana, a ampliação das oportunidades de lazer, o desenvolvimento do turismo, a 

manutenção de paisagens naturais, a recomposição da vegetação, a proteção dos 

mananciais, a manutenção das culturas e a adequação dos usos existentes. Essa 

subdivisão da zona rural corresponde, portanto, a uma intenção de ordenar o seu uso 

e ocupação a partir do urbano, em uma gradação até o rural”. 

 

A “gradação até o rural” é a chave para se permitir a criação de faixas de transição do 

urbano até o rural – representadas pelas tipologias (Z8-100/1, Z8-100/2, Z8-100/3 e 

Z8-100/4 e Z8-100/5), as quais permitirão níveis decrescentes de parcelamento do 

solo, para:  

 “preservação da vegetação, através de incentivos à conservação de matas”. 

Ressaltamos que tais mecanismos não estão presentes na lei; 

 localização de chácaras de recreio de tamanho mínimo crescente e clubes de 

recreação associativa, e o lazer público;  

 nas áreas de baixa declividade, contíguas à zona urbana legal e onde o solo já 

apresenta parcelamento muito fracionado e comprometido com usos 

diversificados, legais ou em vias de regularização, permitindo-se, aí, usos 

compatíveis com a proximidade urbana, é a zona Z8-100/1; 

 instalação nas estradas municipais situadas nas diversas Z8-100 de usos 

urbanos de apoio à atividade rural, seja agropecuária, seja extrativa, além de 

usos urbanos que, em decorrência da sua natureza, revelaram-se convenientes 

para serem implantados ao longo dessas vias (artigo 9º) (o grifo é nosso). 

Abre-se com pouca sutileza, a partir de então a transformação das estradas 

rurais em eixos de expansão  urbana sobre as áreas rurais;  
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Nota-se que praticamente todas essas faixas situadas na zona rural passarão a 

permitir atividades, como núcleos de recreio e uso residencial unifamiliar. Isso é 

compatível com as pressões para retalhamento das áreas pelo setor imobiliário, que 

buscava uma quantidade maior de lotes mínimos. (FONTES et al. 1984).  

 

O projeto afirmava que a “área imediatamente vizinha à área urbana – Z8-100/1 – 

não deve ser encarada como periferia, mas sim como uma transição entre a cidade e 

o campo”. E ainda a permissão de “atividades urbanas isoladas em grandes terrenos” 

e “conjuntos habitacionais de interesse social, a par dos núcleos industriais, que 

representarão, para os primeiros, uma fonte criadora de empregos localizados dentro 

de distâncias adequadas”. (SÃO PAULO 1982, p.496) 

 

Assim, são consideradas permitidas nessas zonas, residências, serviços, usos 

institucionais, indústrias, exceto as de maior potencial poluidor, habitação de 

interesse social através da COHAB. Apenas poucos usos não serão permitidos nessa 

parte da zona rural do município. 

 

A zona rural passou a ser então tratada como uma grande área de estoque para 

conjuntos habitacionais, necessários para promover a política urbana e social do 

governo municipal no período autoritário, para implantação de conjuntos 

habitacionais em grandes distâncias dos núcleos consolidados e sem infra-estrutura. 

Essa política fez com que fossem criados guetos habitacionais na zona leste do 

município, em Itaquera, Guainases, Cidade Tiradentes e São Mateus. 

 

A expansão urbana, tão criticada pelo PDDI de 1971, passou então a ser promovida 

pelo próprio poder público. A partir daí, a fazenda Santa Etelvina, a gleba do Pêssego 

e outras grandes áreas dessa região passaram a ser desmatadas, parceladas e 

ocupadas, sob a condução da política habitacional dos governos municipal e estadual 

por meio das COHABS e com apoio do BNH, ocasionando a destruição de matas, 

em especial, na região das cabeceiras do rio Aricanduva, e em outros afluentes do 

Tietê situados na zona leste, os quais não haviam recebido nenhuma proteção do 
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PMDI ou do PDDI. Afinal, na paulicéia, declividade e presença de rios nunca foram 

obstáculos para o espírito bandeirante.  

 

Assim, somente as extremidades periféricas ficaram protegidas como se afirma na 

exposição de motivos..“guardando cabeceiras de córregos, caracterizando-se, pois, 

como áreas ecologicamente frágeis e altamente vulneráveis aos impactos da 

ocupação humana”. (grifo nosso). (SÃO PAULO 1982, P.497) 

 

As novas regras incluíram o aumento nas “taxas de ocupação de lotes para instalação 

de áreas cobertas havendo ou não impermeabilização do solo” e “quando da 

existência de vegetação natural primária ou secundária de 5 a 20 % ou entre 20 a 

25% da área bruta a ser averbada, será permitido a redução do tamanho do lote 

mínimo de 5 até 10 % respectivamente”. Ora, tais mecanismos protegem com uma 

mão e ampliam a permissão de ocupação com outra, portanto, são discutíveis e não 

alteram o caráter indutor da expansão urbana da lei sobre as áreas rurais do 

município. 

 

No caso das regras para a zonas rurais norte e sul  do município protegidas pelas leis 

estaduais de proteção aos mananciais, a perspectiva de indução de ocupação criada 

para a  zona rural leste e oeste, ampliou-se para as zonas rurais norte e sul dotadas de 

importante massa de vegetação natural, áreas com declividades impróprias aos usos 

urbanos, e para as áreas dos mananciais Billings, Guarapiranga e Cantareira. As 

“ressalvas” são as exigências de áreas mínimas de lote, exigências de  execução das 

redes de água potável, de esgotos e da pavimentação das vias locais. Passou-se a  

permitir os supermercados na área rural (até 5 mil metros quadrados e 

caracterizando- as como zonas predominantemente residenciais mistas). 

 

O objetivo da lei, conforme a exposição de motivos ao projeto, diz ..“é reordenar a 

ocupação da zona rural Norte e Sul do Município de São Paulo, em função do 

desenvolvimento da cidade, de forma a criar espaços físicos que possam ser 

ocupados economicamente, sem prejudicar a característica básica do meio rural, que 

é uma ocupação rarefeita e controlada” e a “a conservação do meio rural, 
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conservação essa aliada a uma proposta de desenvolvimento econômico, ao 

promover atividades atinentes ao meio, como agricultura, reflorestamento e 

recreação”. 

 

Comparando os objetivos e as propostas da lei com os resultados obtidos, observa-se 

que o caráter indutor permanece, agora com maior gravidade dos efeitos negativos 

sobre as áreas de mananciais. As ressalvas apresentadas são insuficientes para 

diferenciar a política utilizada para a ocupação da periferia leste-oeste ao que esta lei 

induziria nos extremos, norte e sul, protegidos por lei estadual. 

 

Os mesmos eixos de ocupação, potencializados com a indução de atividades não- 

residenciais sobre as estradas municipais, são semelhantes, como pode ser verificado 

nas várias estradas rurais transformadas em vias de penetração do urbano sobre o 

rural: o caminho de Santa Inês,  a avenida Sezefredo Fagundes, ao norte, e as 

estradas de Parelheiros e da Pedreira, ao sul.  

 

Simbolizam esse processo de indução oficial à ocupação dos mananciais, a 

implantação do conjunto habitacional do Bororé, entre 1976 e 1979, com cerca de 

2542 unidades na região de Interlagos, e a pavimentação da estrada de Parelheiros, 

em 1979, na região de Parelheiros, nas bacias Billings e Guarapiranga - atual 

Avenida Teotônio Villela. 

 

Observa-se que as zonas rurais foram tratadas como um estoque de terras para 

absorver conjuntos habitacionais de baixa renda, corroboram com a tese defendida 

por MOREIRA (1998a) sobre a prévia preparação dessas áreas para a expansão 

urbana em descompasso com os objetivos das leis de proteção aos mananciais.    
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Leis das Zonas de Transição. 39 
 

Segundo a exposição de motivos, o projeto de lei 9049/80 pretendeu “criar áreas de 

amortecimento, nas quais haja gradação, tanto na intensidade do uso, quanto na 

densidade populacional, corrigindo-se, com essa medida, os choques existentes entre 

zonas de uso mais permissivas e restritivas” e “criar uma série de dispositivos 

normativos que solucionem, de forma satisfatória, a diferença de tratamento existente 

nos limites das áreas estritamente residenciais com as demais zonas de uso”. (SÃO 

PAULO 1982, p. 455) 

 

Os novos dispositivos propostos na lei foram: 

• Criação de uma série de zonas de transição, de modo a obter-se uma 

gradação, tanto de uso quanto de intensidade de ocupação. 

• Correção do zoneamento das áreas limítrofes às zonas Z1, impondo, 

inclusive, restrições quanto ao gabarito das edificações, como também 

possibilidades de um melhor aproveitamento dos imóveis localizados nos 

limites das zonas estritamente residenciais. 

 

Mais uma vez, os novos dispositivos normativos visavam proteger as zonas Z1 

exclusivamente residenciais, e por outro lado, solucionar os conflitos decorrentes da 

transição abrupta de tais zonas para zonas limítrofes com caráter misto, em vias que 

gradualmente passaram a ser objeto de maior circulação de veículos, em função de 

estarem muito próximas às centralidades dessas zonas, caso típico dos bairros nobres 

de São Paulo, como por exemplo, os Jardins América e Paulistano.  

 

Ao se referir às Zonas de Transição, NERY JR (2002) afirma que “tanto os 

moradores interessados em proteger o ambiente residencial, para manter o valor de 

                                                           
39 Leis N° 9049, de 24 de a Abril de 1980, e 9.411, de 31 de Dezembro de 1981. (Alteram 

características das zonas de uso Z13, Z17 e Z18 e dos corredores de uso especial Z8 – CR1, Z8 – 

CR4, Z8-CR5 e Z8-CR6; modifica e cria perímetros de zonas de uso; enquadra logradouros como 

corredores de uso especial e dá outras providências) 
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uso de suas moradias, como os proprietários interessados em dar um novo uso para 

seus imóveis, foram atendidos na alteração do zoneamento” referindo-se ás 

alterações promovidas nas leis de “transição” (p.293). 

 

Ao longo do tempo surgiram conflitos decorrentes da convivência de usos diferentes 

em ambos os lados de uma mesma via, com as residências se desvalorizando devido 

ao aumento do volume de tráfego, circulação de veículos e congestionamentos, aos 

quais se associam o aumento dos níveis de ruído e a poluição do ar.  

 

Conceitualmente, os novos dispositivos caminham em direção contrária à lei original 

do zoneamento – Lei 7.805/72 e tendem ao aprofundamento do caráter 

“funcionalista” da atual legislação. Embora seja inegável a qualidade ambiental dos 

territórios, devido ao volume de áreas verdes e a maior permeabilidade dos terrenos, 

seu caráter de exclusividade impõe às zonas limítrofes as necessidades de 

abastecimento, comércio e serviços básicos, onerando a cidade. 

 

Por outro lado, o valor da terra e dos imóveis agregados a esses territórios passou a 

ter uma acumulação de valor, sobre o controle exclusivo das classes de altas rendas. 

Assim, a proteção ambiental passou a ser também um discurso adotado para defender 

o controle do território pelos proprietários dos imóveis valorizados.  

 

Dessa forma, o conflito decorrente da permanência das zonas exclusivamente 

residenciais encravadas junto às centralidades, apresenta diferentes avaliações 

possíveis, quanto ao balanço entre os impactos positivos e negativos, bem como, 

quanto aos agentes atingidos e/ou beneficiados, os quais permanecem como uma 

dificuldade de solucionar propostas consensuais para disciplinar o ambiente urbano 

da cidade de São Paulo. 

 

Quanto aos corredores de uso do solo criados, o subsolo nos lotes lindeiros aos 

corredores passa a ser também liberado para o uso de estacionamento de veículos, e, 

mais uma vez, manifesta-se o descaso com a questão da impermeabilização na 

legislação urbanística da cidade. 
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6.2. O Planejamento Urbano no Município de São Paulo no Período 1981-
1990 

 
Neste período o Brasil contava com uma legislação ambiental, aprovada a partir de 

agosto de 1981, que estabeleceu a política nacional do meio ambiente, vigente em 

sua essência até os dias atuais.  

 

O objetivo principal dessa política é a... “preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade à vida humana... (art. 2o)”. Até a promulgação da Lei nº 6.938/81 que 

estabeleceu essa política, a abordagem governamental subordinava a questão da 

proteção ambiental ao desenvolvimento econômico. Através desse instrumento 

legislativo, a política ambiental evoluiu para uma nova abordagem buscando o 

equilíbrio entre o ambiente e o desenvolvimento.  (BRASIL 1981) 

 

Dessa política resultou o modelo de gestão ambiental centrado na aplicação de 

instrumentos de comando e controle, com a aplicação de medidas de mitigação dos 

efeitos ambientais negativos de atividades econômicas. Nesse sentido, começaram a 

ser aplicados no Brasil, de forma diferenciada, segundo os graus de desenvolvimento 

econômico e industrial dos Estados, instrumentos de comando e controle ambiental, 

em especial o Licenciamento e o Controle Ambiental de atividades poluidoras. 1. 

 

Com esse novo enfoque a qualidade ambiental passou a ser reconhecida como um 

fator importante para a qualidade de vida do homem. A partir daí, os órgãos 

ambientais de governo receberam também a atribuição de regular os efeitos nocivos 

do desenvolvimento econômico. Foram criados os órgãos estaduais de meio 

ambiente nos estados mais industrializados, como é o caso de São Paulo, mas a 

institucionalização da gestão ambiental em escala municipal, embora prevista, ainda 

é incipiente, com exceção das capitais desses estados. 

 

                                                 
1 Para ver um balanço da aplicação destes instrumentos no Brasil ver MAGLIO (2000), e também 
MMA (2000).   
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No Município de São Paulo, conforme se analisa no capítulo 4.1, a partir do PDDI de 

1971, as leis específicas incidem sobre o controle da poluição do ar e da água e sobre 

a proteção de áreas verdes. Mas o que se destaca é a atenção dada à questão do ruído 

urbano, que já era objeto de legislação específica desde 1958. 

 

A partir de 1974, com a edição da Lei Complementar nº 94, de 29 de maio, foram 

criadas, por iniciativa do Governo paulista, a Região Metropolitana da Grande São 

Paulo e o “SPAM – Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana” 2, com 

a função de gerir os serviços públicos de interesse comum, e com uma proposta de 

articulação entre todos os níveis político-administrativos (união, estados e 

municípios) envolvidos, direta ou indiretamente, com as questões metropolitanas. 

 

De acordo com o princípio definido nessa lei, constituem-se em serviços comuns de 

interesse metropolitano: o planejamento integrado do desenvolvimento econômico e 

social; o saneamento básico (abastecimento de água e rede de esgotos e serviços de 

limpeza pública); o uso do solo metropolitano; o transporte e o sistema viário; a 

produção e distribuição de gás combustível canalizado, o aproveitamento dos 

recursos hídricos e o controle da poluição ambiental. 

 

Contudo, em face do modelo centralizador no qual o (SPAM) Sistema de 

Planejamento e Gestão Metropolitana fora implantados e da resistência dos órgãos 

estaduais setoriais e municipais de submeterem suas políticas a ele, aliado à 

inexistência de novas fontes orçamentárias significativas para a região, o sistema 

tornou-se ineficaz ao longo dos anos para solucionar ou reverter os graves problemas 

socioambientais e urbanos enfrentados na área metropolitana de São Paulo. 

 

Segundo EMPLASA (2003a.) “a experiência demonstrou que os aspectos jurídicos e 

institucionais, o planejamento e a programação dos serviços de interesse comum do 

                                                 
2 Segundo a Lei Complementar Estadual nº 94, de 29/05/75 a estrutura de gestão é a seguinte: 
Unidade Deliberativa e Normativa: CODEGRAN – Conselho Deliberativo da Grande São Paulo, 
Unidade Consultiva: CONSULTI – Conselho Consultivo Metropolitano de  Desenvolvimento, a 
EMPLASA como órgão técnico, e a Secretaria de estado dos Negócios Metropolitanos como órgão 
político. 
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sistema,enfrentaram grandes obstáculos, notadamente na condução política e na 

articulação da ação pública de todos os níveis político-administrativos, envolvidos, 

direta ou indiretamente, com o interesse metropolitano”.  

 

O município de São Paulo, por sua vez, não se submeteu à orientação do sistema de 

gestão metropolitana, e mesmo os órgãos setoriais estaduais continuaram a trabalhar 

setorialmente, ignorando as diretrizes do planejamento metropolitano, expressas no 

PMDI I de 1970. 

 

O maior conflito ambiental registrado na época deu-se em torno de uma disputa 

técnica, com repercussões políticas, provocando debates intensos na Assembléia 

Legislativa Estadual entre deputados estaduais ligados ao governo (ARENA) e à 

oposição (MDB), com pequena participação do incipiente movimento ambientalista. 

O conflito deu-se em torno de duas diferentes concepções para a solução técnica dos 

problemas de saneamento básico da região metropolitana. 

 

Os problemas da poluição dos rios Tietê e Pinheiros e dos seus efluentes da bacia do 

Alto Tietê já estavam bastante agravados na década de 1970, especialmente nos rios 

inseridos no aglomerado urbano metropolitano, cuja mancha urbana contínua já se 

expandia para o sul ameaçando a região da Represa Billings e Guarapiranga3.. A 

discussão das propostas envolvia, por um lado, os defensores da chamada “Solução 

Integrada”, que propunha a construção de coletores-tronco que levariam todos os 

esgotos para serem tratados por meio de lagoas de tratamento na bacia do rio Juqueri, 

solução defendida pelos sanitaristas e urbanistas metropolitanos e em especial pelos 

técnicos da EMPLASA que haviam concebido o PMDI I, e de outro lado, a solução 

proposta pela chefia do governo estadual e por técnicos que dirigiam a SABESP 4. 

 

                                                 
3 O ambientalista Fernando Vitor do ABC inicia o movimento no ABC para a despoluição da represa 
Billings e se posiciona em favor da solução integrada.  
 4 Governo Paulo Maluf - período 1978-1981.   
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O governo estadual vence o conflito e impõe o Projeto SANEGRAM,5 baseado na 

execução de mega-estações de tratamento de esgotos distribuídas pela RMSP, entre 

as quais o Sistema Barueri, com capacidade de tratamento de cerca de 7 metros 

cúbicos por segundo, deixando, entretanto, em segundo plano, a construção dos 

coletores troncos e das redes coletoras de esgotos, destinados a carrear os esgotos 

para serem tratados, cuja construção plena se arrasta até os dias atuais e que 

continuaram a poluir os rios da região.  

 

No inicio da década de 80 retomam-se os esforços para a continuidade do processo 

de planejamento tanto na escala metropolitana como no Município de São Paulo. 

Entretanto, o período dos planos integrados já havia perdido muito de sua força sem 

apoio do governo autoritário, ao mesmo tempo em que cresciam os movimentos 

sociais e políticos pela reforma urbana e pelas eleições diretas para governadores e 

redemocratização do país. 

 

Na esfera metropolitana a EMPLASA elaborou o segundo Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento da Grande São Paulo - PMDI II em 1979/1980, buscando 

consolidar as concepções e as linhas de ação já propostas para a RMSP e pelo 

próprio Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana - SPAM, frente à 

resistência existente nos órgãos setoriais e municípios.  

 

Sua proposta mais importante para a sustentabilidade urbana foi a política de 

circulação e transportes. O PDDI II indicou a necessidade de se garantir níveis 

adequados de serviços de transporte na área metropolitana: sistema integrado entre o 

metrô, a malha ferroviária, os ônibus e rede de vias expressas arteriais, e de 

intensificar o uso do transporte coletivo, por meio de acesso a sistemas de alta 

capacidade. Para a ampliação do sistema propunha-se a reutilização e modernização 

progressiva das linhas ferroviárias inseridas na área urbana.  

 

                                                 
5 O Projeto SANEGRAM foi objeto de ação popular pedindo anulação do despacho do governador 
para sua execução, com o ressarcimento das perdas e danos causados ao patrimônio público. A ação 
foi julgada improcedente em 30 de setembro de 1980.   
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Mas,  o fato concreto é que tanto o município quanto o governo estadual continuaram 

a privilegiar os investimentos no sistema viário em detrimento do transporte urbano 

coletivo de alta capacidade, solução mais adequada para a sustentabilidade urbana. 

 

6.2.1. A Proposta do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 
Município de 1982 – PDDI II – 1982  

 

No município, os esforços se repetem no interior da COGEP4 com a elaboração da 

proposta de um novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI II de 

1982. A proposta não chegou a se concretizar em termos de lei. O período até 1982 

foi de fato preenchido pela gestão do zoneamento urbano, instrumento que se 

consolidava na política urbana municipal, conforme avaliou-se no capítulo anterior, e 

que continuou a ser gerido e aplicado posteriormente, paralelamente e à revelia das 

tentativas de elaboração e aprovação de novos planos diretores.5 

 

• Estratégia e Objetivos da Proposta do Plano Diretor de 1982 
 

 O plano propunha-se a dar ênfase “aos aspectos operacionais e ao poder regulador 

da prefeitura, e de outro aos problemas sociais que afligem, boa parte da população 

da capital”, ao contrário do “modelo tradicional com ênfase em obras”. 

 

O maior foco das preocupações do plano foi a periferização crescente da cidade, 

considerada “o processo estrutural que em grande parte determina muito dos 

problemas que afetam aquelas parcelas da população, especialmente os de 

saneamento, habitação e transportes”. O Plano propôs também orientar a produção e 

a gestão dos serviços públicos dependentes da ação da prefeitura e a “revisão global 

da lei de uso e ocupação do solo”. 

 

                                                 
4 Em 1982, a COGEP passa a denominar-se Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA (Dec 
18.311 de 15/10/82), sendo a denominação novamente alterada em 2001 para Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano.  
5 A população da cidade saltou de 1971 para 1981 de 6 para 8 milhões de habitantes e na da região 
metropolitana de São Paulo de 8 para 12 milhões de habitantes. 
 



 

 

194

Na versão distribuída em 1983, a concepção faz a interpretação da problemática 

urbana conforme exposta a seguir. O “objeto central do plano é o processo pelo qual 

o espaço urbano6 é produzido e utilizado, e que será enfocado do ponto de vista dos 

problemas sócio-econômicos que apresenta e a possibilidade destes serem 

enfrentados pelo Poder Público local”. Tal concepção baseava-se na teoria crítica 

marxista-estruturalista, de CASTELLS  (1983) e LOJKINE (1997), os quais não 

incluíram o ambiente na análise da estrutura das relações constitutivas do espaço 

urbano.  

 

Se, por um lado, o plano baseou-se na concepção teórica e marxista-estruturalista, 

por outro, passou a utilizar modelos de simulação urbana para o diagnóstico - o 

Modelo de Uso do Solo e Transportes – MUT, alimentado com dados da pesquisa 

Origem e Destino – OD, elaborada pela Companhia do Metrô de 1977, o que 

permitiu segundo o texto... “fundamentá-lo em técnicas de planejamento mais 

atualizadas, com ....uma tecnologia de simulação do futuro desenvolvimento urbano 

que fosse adequada à escala de complexidade da cidade”.(SEMPLA 1982, p. 2)     

 

De fato, o plano apresentou avaliações com simulações detalhadas, utilizando-se de 

dados e informações sobre a geração de viagens, valorização imobiliária, e densidade 

das áreas. A avaliação dos efeitos pautou-se em indicadores quantitativos de natureza 

econômica, qualidade de vida e dinâmica urbana, e enfocou importantes conflitos 

ambientais e urbanos presentes na estrutura urbana da cidade, em especial os 

decorrentes da política de uso e ocupação do solo na cidade, com a identificação das 

suas conseqüências urbanas, sociais e ambientais; com destaque para o espraiamento 

urbano e a crescente periferização da metrópole.  

 

O plano foi apresentado como um “plano diretor de desenvolvimento urbano e plano 

estratégico de ação do poder público municipal”, e reconhecia que o processo de 

produção da cidade conduzia a três impasses. (SEMPLA 1982)   

 

                                                 
6 Entende-se espaço urbano, o conjunto de terrenos, edificações e infra-estruturas, que o constituem, 
para a população , o quadro material da vida urbana, e para a economia, a base indispensável ao 
desenvolvimento do sistema produtivo.  (SEMPLA 1982, p.1).   
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• Precariedade crescente da qualidade de vida urbana para a população de 

baixa renda;  

• Queda contínua da eficiência econômica da cidade devido aos custos 

crescentes da urbanização; 

• Deterioração do meio ambiente, vinculada ao congestionamento das 

áreas centrais e aos padrões da expansão periférica que invade as áreas 

de recursos naturais. 

 

O Plano identificou como elementos estruturais básicos da realidade física da 

aglomeração metropolitana (que envolvem a cidade) e que conferem articulação e 

unidade ao conjunto urbano, a saber: 

o sistema básico de vias e de transportes (rodovias, sistemas de eixos 

radiais de ônibus, que ocupam as vias arteriais, e os sistemas de metrô e de 

linhas ferroviárias urbanas); o centro principal e os centros terciários 

(Lapa, Santo Amaro, Pinheiros, e metropolitanos São Bernardo Santo André); 

as aglomerações industriais (eixos ferroviários leste, sudoeste e oeste) e as 

áreas de concentração de alta renda (o setor sudoeste da cidade para onde 

expande o centro, os equipamentos e a infra-estrutura típica dos altos padrões 

de urbanização). (SEMPLA 1982, p. 33-34).  

 

As principais tendências negativas observadas pelo Plano foram:  

• Produção sistemática de um espaço periférico, de ocupação dispersa, 

desvalorizado pelo baixo nível de acessibilidade e equipamento urbano 

que apresenta, e pela notória predominância das populações com 

menores níveis de renda. 

 

• Produção de uma periferia que decorre não apenas de fatores 

econômico-estruturais (baixo nível de renda, possibilidade de produção 

em grande número de terrenos subequipados e dispersos), mas das 

“características de estrutura urbana que – limitam à porção central da 

aglomeração – onde convergem os eixos viários e de transportes as 

maiores vantagens da acessibilidade e os padrões urbanos 
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característicos de estágios de urbanização mais avançados” (SEMPLA 

1982, p. 37) 

 

Caracterizou-se assim o que VILLAÇA (1998) denominou de segregação e controle 

do espaço, definidos por uma concentração territorial crescente de atividades, 

imóveis e equipamentos na porção central da área intra-urbana, tendo como 

conseqüência níveis elevadíssimos de valorização da terra urbana, intensificação 

crescente do uso do solo e segregação espacial pronunciada das populações e 

atividades de maior capacidade.7 E como tendência, a subutilização do espaço urbano 

dotado de um nível básico de equipamentos e acessibilidade, que pode ser apreciado 

pela proporção de terrenos mantidos vazios para fins de valorização especulativa.8 

 

Em relação aos efeitos ambientais da urbanização, o plano constatou que.. “A 

tendência de espraiamento exagerado da área urbana, ocorre com o 

comprometimento do sítio natural e ameaça as áreas de interesse ambiental, 

encarecendo custos de urbanização e rebaixando o padrão de qualidade de vida” 

(SEMPLA 1982, p. 63). 

 

São constatações importantes sobre o fenômeno do espraiamento urbano e sobre suas 

conseqüências ambientais, que, no entanto, conflitam com o que se verificou na 

análise sobre as leis de uso e ocupação do solo e, em particular, nas leis de 

parcelamento e de ocupação do solo para a zona rural norte-sul e leste e oeste.  

 

Nesse ponto depara-se com diretrizes urbanísticas contraditórias, uma vez que a 

diretriz urbana em face das leis (referentes à zona rural) de zoneamento aprovadas 

durante a administração anterior (1979 -1981), alteraram topicamente a legislação de 

uso do solo do município para a zona rural leste-oeste e norte-sul, em divergência 

com a proposta de controle da expansão urbana detectado pelo PPDI I de 1971, e 

                                                 
7 Segundo as informações do MUT, a variação de preços de terrenos no período (1980) chega  a ser de 
70 vezes entre os mais acessíveis e os localizados nas áreas periféricas.  
8 A manutenção de terrenos vazios no tecido urbano atinge o total de 50 mil  ha, ou seja, 44 % da área 
urbanizada líquida do município. Tal retenção especulativa de terrenos somente em relação à rede de 
água representava uma ociosidade de  30 % da rede, que só atendia 50 % da área líquida em 1977, 
segundo o Boletim SMID da COGEP n1 de 1981.  
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foram mais condizentes com uma política de indução do que de controle do 

espraiamento urbano.9 

 

O plano contém um importante diagnóstico dos “conflitos inerentes à dinâmica do 

espaço urbano”, a saber: 

 

• a dinâmica de produção e utilização do solo na cidade gerou conflitos e 

irracionalidades ao nível do conjunto urbano; 

• que o processo econômico de produção da cidade se dê de forma mais 

eficiente, com menores custos possíveis e com maiores efeitos positivos 

sobre a economia, para a expansão do emprego e da renda; 

• que o patrimônio coletivo, em termos de qualidade ambiental e de 

recursos naturais e culturais, não seja dilapidado pelo processo urbano; 

(grifo nosso) (SEMPLA 1982, p 45). 

 

Assim, o plano colocou na origem dos conflitos do espaço urbano no Município de 

São Paulo “peculiaridades do comportamento do setor imobiliário privado, cujos 

empreendimentos são causadores de efeitos externos sobre o meio urbano e suas 

conseqüências econômicas e sociais”. (SEMPLA 1982, p.46) 

 

Do lado dos agentes privados, o plano identificava três momentos importantes: a 

urbanização pioneira que ocorre na periferia da cidade, a ocupação de áreas em 

processo de urbanização e a reurbanização de áreas ocupadas quando se altera ou se 

intensifica o aproveitamento (pela verticalização ou predominância de uso). 

 

Ainda sem os instrumentos de gestão urbana desenhados para tal, o plano constatou a 

necessidade de conter o aproveitamento irracional ou o sub-aproveitamento para 

reduzir os custos sociais de urbanização e propôs “o uso de uma metodologia 

adequada” para avaliação dos potenciais de urbanização e a tomada de decisão. 

Enfim, um planejamento processual de longo prazo, dotado de instrumental técnico 

de avaliação controlado pelo poder público. 
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Entre as principais tendências e problemas que requerem a ação do poder público, 

observados no caso de São Paulo, o PDDI II apontou a expansão urbana... “a 

aglomeração urbana metropolitana “crescimento no sentido leste-oeste pela ocupação 

de novas áreas de modo esparso, enquanto ao norte e ao sul ele se dá pelo 

adensamento das áreas ocupadas”. (SEMPLA  1982, p.63).  

 

Como decorrências e problemas desse processo de urbanização, o plano citou os 

graves prejuízos causados pela expansão urbana descontrolada; o agravamento nos 

tempos de viajem e nos custos do transporte, os custos crescentes de urbanização 

devido ao descompasso entre infra-estrutura instalada e a localização da população, e 

mais importante, as questões relativas ao meio ambiente: “A forma de crescimento 

da urbanização, ao norte e ao sul, é exemplo de duas direções onde essa expansão 

apresenta problemas de conflito entre urbanização e preservação de recursos 

naturais”.  (SEMPLA 1982, p. 63). 

 

A partir dessas considerações foram avaliados pelo plano os riscos ambientais desse 

processo de urbanização descontrolado, e os efeitos das leis de proteção aos 

mananciais. 

“Tendo seu espraiamento dificultado, a cidade ali se adensa, isto é, 

desenvolve-se uma urbanização compacta, caracterizada por um intenso uso 

do solo. A cidade ao norte e ao sul cresce mais em população do que em 

extensão, adensamento este que exerce forte pressão para ocupação dessas 

áreas que se encontram protegidas pela legislação” ( SEMPLA 1982, p.63). 

 

Demonstra-se assim a insuficiência da política de proteção aos mananciais para 

conter o movimento de expulsão da população para a periferia, e a solução a ser 

encontrada deverá estar, portanto, na combinação políticas de uso e ocupação do solo 

em articulação com políticas socioambientais integradas.  

 

Entretanto, o plano prognosticou corretamente: 

A expansão da urbanização ao sul significaria a necessidade de recursos 

adicionais, sendo totalmente desaconselhável, inclusive em face dos já 
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vultuosos recursos previstos para implantação dos serviços de saneamento – 

rede de esgotos e limpeza pública – nos lotes urbanos aí existentes, e 

densamente ocupados, grande parte deles por usos industriais, 

comprometendo perigosamente os mananciais. (SEMPLA 1982, p.65)  

 

A cidade, no entanto, continuaria a sofrer esse movimento de pressão periférica pelo 

espraiamento urbano e, no aspecto social e ambiental, pela expulsão da população 

pobre para a periferia e sobre as áreas protegidas pela legislação. 

 

Nesse sentido já se identificava o vetor de expansão sudoeste do centro 

metropolitano, com um padrão de urbanização condizente com o setor “moderno” da 

cidade: grande concentração de empregos, principalmente, no setor de comércio e 

serviços (1 emprego/habitante), alto coeficiente de aproveitamento construtivo de 

utilização do solo da ordem de 1,15  m2/lote, pelos mais altos preços de terrenos em 

oferta no mercado imobiliário, devido à sua localização privilegiada e aos padrões de 

acessibilidade e de equipamento aí encontrados.  

 

De acordo com esse padrão de urbanização, concluiu o plano “tendência de 

agravamento das condições ambientais, principalmente congestionamento do tráfego 

e de poluição”. (SEMPLA  1982, p.67). 

 

Para o anel periférico o plano avaliava-o como: um anel de urbanização descontínua, 

onde se verifica dispersão de ocupação do sol, com ausência de infra-estruturas 

básicas, incluindo-se a rede de água, sistema de transportes, incompleto e deficiente, 

e baixa acessibilidade. Constituído por uma população de baixa renda, sem nenhum 

pólo terciário, portanto, dependente do sistema de pólos principais da metrópole. 

(SEMPLA  1982, p.69). 

 

Nessa medida, o plano reiterou a necessidade imprescindível de reforçar o controle 

de ocupação de áreas não adequadas à urbanização, e apontou o conflito 

socioambiental que se desenhava para as áreas de mananciais da metrópole. Ou seja, 

dever-se-ia controlar a ocupação e proteger o ambiente, mas ao mesmo tempo não se 
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poderia abandonar o atendimento social e de serviços justamente para a população 

mais carente ali localizada. 

 

As deficiências entre as políticas públicas setoriais e as causas da urbanização, bem 

como os conceitos de proteção embutidos na política de mananciais, conforme 

discutidos no item 4.1, não foram abordados no plano. 

 

O anel intermediário que envolve a área central, segundo o plano, caracteriza-se por 

conter: 

• 62 % dos empregos industriais; 

• os principais centros regionais terciários responsáveis por 47% dos 

empregos (Santo André, São Bernardo, Santo Amaro e Lapa, 

responsáveis por 14 % dos empregos); 

• apresentar pontos de alta densidade, mas no geral o padrão da densidade 

de ocupação era bastante baixo, com predominância das edificações 

horizontais; 

• sub-aproveitamento do potencial de urbanização, com disponibilidade de 

37% do total de terrenos utilizáveis, que contribuem para a dinâmica do 

mercado imobiliário pela expectativa de valorização criada;  

• o preço de terreno caracterizava-se por uma alta valorização ocorrida nos 

últimos anos nas áreas consolidadas e próximas ao centro, enquanto os 

preços mais baixos localizavam-se na direção leste; 

• expulsão das comunidades com menor nível de renda. 

 

Nesse sentido, o plano registrou sérios desequilíbrios no desenvolvimento urbano, 

com maior gravidade no vetor leste do município.  

 

O Sistema de Transportes Metropolitanos foi considerado um dos problemas críticos 

da metrópole, comparando-o a outras cidades do porte de São Paulo, significava na 

prática a inexistência de um eficiente sistema de transporte de massa. Segundo o 

plano... 
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 “durante a época de maior crescimento demográfico e econômico da metrópole 

coincidiu com um período de crença, no país e no exterior, de que o equacionamento 

do transporte urbano, mesmo nas grandes cidades, podia ter base no transporte 

privado”   (SEMPLA 1982, p.73). 

 

Tal postura segundo o plano. “muito contribuiu para que não se emprestasse grande 

ênfase à implantação de transportes de massa em São Paulo, e que a ampliação do 

sistema viário fosse a grande tônica do período”.  (p.73) 

 

Estratégia Geral do Plano Diretor de 1982 
 

O conceito central do Plano Integrado previa a elaboração de planos setoriais de 

transportes, infra-estrutura e equipamentos de interesse social e de urbanização. 

Quanto aos procedimentos básicos que deveriam conduzir à formulação e adoção do 

plano, destacou-se: 

1. apreciação e aprovação pela comunidade; 

2. simulações e avaliação do uso do solo, de forma compatível com os 

elementos estruturais existentes e pelas intervenções propostas. Esta 

avaliação deveria incluir parâmetros econômicos e sociais para os agentes de 

urbanização, tanto os consumidores como produtores, através de critérios da 

natureza econômica, social e de estruturação urbana; 

3. análise e avaliação das características do espaço urbano (uso do solo e 

serviços urbanos) e do nível de atendimento de necessidades sociais próprias 

a cada parcela diferenciada da cidade; 

4. escolha de um elenco selecionado de intervenções estruturais sobre o 

conjunto do espaço urbano (operações urbanas),  definição de áreas de 

urbanização diferenciada, para se obter transformações determinadas do 

espaço urbano, acompanhada de instrumentos de controle e de indução do 

uso do solo; 

5. elaboração final e edição do documento (texto e mapas) do PDDI-II – Plano 

Integrado e do ante-projeto de lei a ele correspondente. 
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Assim, foi proposto um processo de planejamento detalhado pelo PDDI II, com 

excessivo caráter teórico, e por outro lado tecnicista na sua operacionalização. Como 

resultado, apesar da profundidade dos estudos realizados pelo Plano, não se avançou 

na evolução da política urbana e ambiental.  

 

O processo de elaboração do plano é retomado em 1983 pela SEMPLA, com a 

divulgação de um documento síntese: Plano Diretor – Primeira Etapa – Objetivos e 

Diretrizes Gerais, no governo municipal de Mario Covas, tendo como Secretário 

Municipal de Planejamento, o arquiteto e urbanista Jorge Wilheim. 

 

Entre os objetivos e as diretrizes apresentados, destacou-se: 

 

“Criar condições para que o processo de produção imobiliária permita à coletividade 

apropriar-se de parte da valorização decorrente de investimentos coletivos públicos”. 

(SEMPLA 1983, p 22).  

 

Esta diretriz representou um avanço em relação ao princípio do resgate da “mais 

valia urbana”, decorrente dos lucros dos agentes que atuavam na produção da cidade, 

passando a fazer parte das propostas de reforma urbana nacional a partir de então. 

Foram indicados também nesse documento os novos instrumentos de gestão urbana10 

a serem utilizados, a saber: a tributação imobiliária progressiva no tempo do imposto 

territorial, a instituição do direito de superfície, do direito de preempção, edificação e 

utilização compulsória, bem como impostos sobre o lucro e valorização imobiliária e 

a operacionalização da contribuição de melhoria.  

 

Vários outros objetivos apresentavam interesse para a sustentabilidade ambiental 

urbana, a saber: 

 

Em relação ao sistema de transportes: propunha-se a redução da utilização de energia 

obtida de fontes não-renováveis, em particular os derivados de petróleo, a otimização 

do modo de transporte de passageiros pra redução das viagens por automóvel, e a 
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implantação de um sistema de corredores arteriais de média capacidade (de ônibus e 

trolebus); 

 

Em relação à estrutura urbana: restrições à expansão da aglomeração urbana, e 

melhor aproveitamento da infra-estrutura e equipamentos sociais; reorientação do 

desenvolvimento urbano para os quadrantes leste e oeste e restrição no vetor sul 

(compatível com a política de proteção aos mananciais); controle do processo de 

expansão da periferia urbana; e promoção de novos pólos de desenvolvimento para 

reduzir os deslocamentos para a área central. 

 

Propunha-se a revisão das normas de zoneamento, que, como analisou-se 

anteriormente, apresentava contradições com os objetivos propostos no plano, e com 

a implementação de programas de recuperação da urbanização periférica, controle da 

extensão de vias que compunham o sistema principal de transportes nos quadrantes 

norte e sul de modo a não induzir a expansão urbana.11 

 

E como diretrizes relativas às intervenções estruturais, as Operações Urbanas foram 

definidas como “operações de natureza imobiliária, através das quais o Poder Público 

atua em determinada área, assumindo aí a iniciativa e o controle geral da produção 

do espaço urbano (articulando os agentes públicos e privados participantes), bem 

como da destinação final de imóveis, equipamentos coletivos e renda imobiliária 

gerada”. Foi a primeira proposta para utilização deste instrumento de gestão urbana 

no Brasil, e sua aplicação em São Paulo ocorreu a partir do final da década de 80, 

trazendo consigo uma prática de intervenções urbanas que merecem atenção pelos 

impactos sociais, ambientais e urbanos dela decorrentes. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Citar a duplicação e pavimentação da Avenida Teotônio Vilela  na Zona Sul em direção à Capela do 
Socorro e Parelheiros, nos  mananciais.  
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6.2.2. A proposta do Plano Diretor de 1985 

 

Os estudos realizados pela SEMPLA a partir de 1981, e a proposta do Plano Diretor 

de 1985, fizeram uma nova leitura da construção do espaço urbano da metrópole, 

com referenciais conceituais da análise marxista estruturalista, embora com maior 

inclusão das variáveis ambientais. Entretanto, essas variáveis não foram colocadas de 

forma plena no centro das formulações e avaliações dos impactos do plano, mas 

mereceu destaque a identificação dos impactos da criação das periferias sobre os 

recursos naturais da metrópole, especialmente  sobre as áreas de proteção aos 

mananciais, corretamente avaliados.12 

 

Apenas no final da gestão Covas foi concluído o “Plano Diretor 85”, elaborado 

simultaneamente ao início da discussão das teses sobre a reforma urbana durante a 

Assembléia Nacional Constituinte, com maior participação da sociedade civil. O 

documento do Plano Diretor de 1985 foi publicado no final da gestão Covas, mas o 

seu projeto de lei não chegou a ser discutido na Câmara Municipal. 

 

Segundo WILHEIM 2004....  

havia muito descompasso entre as propostas do Plano Diretor  1985 e as 

diretrizes do governo Covas. Enquanto o plano propunha enfrentar a lógica da 

construção do espaço urbano com alterações no regime da propriedade 

privada, a superação do déficit social, e com novos instrumentos como o solo 

criado e as operações urbanas, o governo Covas priorizou a realização de 

mutirões de pavimentações de vias públicas na periferia, cujo impacto era 

rapidamente engolido pelo constante crescimento destas periferias.13   

 

                                                 
12 Segundo SOMEKH e CAMPOS  FILHO( 2002), o arquiteto Jorge Wilheim encontrou um processo 
já encaminhado de revisão do PDDI por parte dos técnicos da SEMPLA. Contudo, Wilheim 
patrocinou a redação de uma proposta substancialmente diferente daquela preparada no interior da 
COGEP (atual SEMPLA) nos anos anteriores. ( p. 148). 
  
13 Entrevista gravada com Jorge Wilheim em agosto 2003. 
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As propostas de mudanças no regime da propriedade privada caso se realizassem a 

partir da maior cidade do país, segundo a justificativa do plano, deveriam repercutir 

sobre as demais grandes cidades brasileiras... 

Todos os acontecimentos nacionais repercutem nesta cidade e tudo o que nela 

acontece repercute nacionalmente. Isto significa que o Plano, além de ser um 

instrumento de transformação da realidade local, na busca de uma Cidade 

mais bonita e mais justa, há de ser também um instrumento político, de luta 

pelas mudanças nacionais, indispensáveis à recuperação das demais grandes 

cidades brasileiras” (SEMPLA  1985b,  p 17) .   

 

A partir da proposta de modificação nacional do regime jurídico da propriedade 

imobiliária urbana, para a execução da política fundiária urbana foram propostos no 

plano, novos instrumentos de gestão urbana: o direito de preempção, o direito de 

superfície, o uso compulsório do solo, a tributação progressiva, vistos como 

“instrumentos que autorizem o Município a intervir democraticamente no meio 

urbano, no interesse da coletividade” (SEMPLA 1985, p.17). 

 

O plano faz ainda um lúcido balanço sobre o contexto em que se desenvolveu o 

planejamento urbano anterior, em especial sobre o PUB e o PDDI 1971, 

considerando que... “a mudança de regime, iniciada em 1964, evidenciava um pacto 

social autoritário do qual era excluída a maior parte da população. Nessa situação 

política e econômica, os planos eram encarados como peças essencialmente técnicas 

e portanto da alçada de grupos fechados de especialistas”.  (SEMPLA 1985, p.20) 

 

Assim, a proposta do Plano Diretor de 1985 contextualizou a crítica à construção 

tecnocrática dos planos realizados durante a conjuntura autoritária. Por outro lado, 

seu principal valor foi ter proporcionado a assunção do caráter político do plano 

diretor e a necessidade de discussão de suas propostas pela sociedade.14 

 

                                                 
14 Segundo SOMEKH  e  MALTA CAMPOS (2002), O plano inova quando aponta problemas 
fundamentais de produção do espaço urbano que emergem da lógica imobiliária de repartição social 
do espaço, e da resultante iniqüidade da distribuição dos benefícios urbanos.  (p 151). 
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Porém, tal como aponta-se nesta análise, foram ressaltados como aspectos positivos 

do planejamento urbano da fase anterior o controle do solo e os conceitos 

urbanísticos consagrados na lei de zoneamento, em especial, a classificação das 

categorias de uso do solo, e o limite da área total de qualquer construção a quatro 

vezes a área do lote; a classificação das vias segundo sua capacidade e função, e o 

início da legislação de controle da poluição ambiental e a classificação dos elementos 

componentes de um sistema de áreas verdes, determinando-se suas taxas de 

ocupação; a definição das  áreas prioritárias de desenvolvimento e de renovação 

urbana, inclusive a área do centro administrativo do Município; e os quadros 

contendo metas para equipamento social, vias, redes de infra-estrutura e transporte, a 

serem atingidas até 1981. 

 

O caráter concentrador do zoneamento que discutiu-se no item 6.1, e as mudanças 

casuísticas realizadas até 1981, não foram abordadas diretamente no plano,  

entretanto, seus efeitos urbanos e ambientais negativos foram captados corretamente 

no diagnóstico do Plano: 

O que importa anotar é que a política locacional e a política de conjuntos 

grandes da Cohab acarretam resultados problemáticos para a Cidade e para a 

própria empresa. Na administração anterior, a Cohab adquiriu sete glebas 

grandes na Zona Leste da cidade (Itaquera e Guaianazes), algumas 

parcialmente localizadas em zona rural, por preço unitário naturalmente 

baixo, uma vez que constituíam áreas afastadas, por vezes sem urbanização 

próxima e acesso sequer projetado. Esta localização, extremamente periférica, 

foi agravada, no caso de Santa Etelvina e de outras, pela topografia 

acidentada. O que exigiu enormes cortes, aterros, muros de arrimo e 

consolidações. Além disso, deve-se mencionar que a região era coberta por 

matas naturais que tiveram de ser derrubadas15(SEMPLA 1985 b, p. 30). 

 

                                                 
15 É importante destacar que o Plano Diretor 1985 admite que a atuação do poder público contribuiu 
para agravar a segregação urbana. Somando-se à lógica imobiliária perversa, essa ação foi 
concentradora tanto em seus investimentos, quanto na regulamentação do uso do solo nas áreas 
ocupadas pela população de mais alta renda. SOMEKH e MALTA CAMPOS (2002, p.151). 
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Segundo o plano, “a partir de 1940 a migração externa passou a substituir a migração 

interna na determinação do crescimento da cidade” e a população e a área urbana se 

configuravam conforme abaixo. (SEMPLA 1985 b, p. 85).16 

 
A evolução da população do município de São Paulo pode ser vista na Tabela 9 a 

seguir, na qual podemos verificar as altíssimas taxas de crescimento geométricas 

observadas a partir de 1940. 

 
Tabela 9 - Evolução da População do Município de São Paulo 1872-1980 

Anos População Incremento 

(%) 

Taxa média de 

crescimento geométrico 

(%) 

1872 31.385 - - 

1890 64.934 106.9 4,1 

1900 239.820 269,3 14,0 

1920 579.033 141,4 4,5 

1940 1.337.644 131,0 4,3 

1950 2.198.096 64,3 5,1 

1960 3.781.446 72,0 5,6 

1970 5.924.615 56,7 4,6 

1980 8.493.226 43,4 3,7 
Fonte: SEMPLA 1985. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Censos demográficos: 1872-1980. Rio de Janeiro. 

                                                 
16 Tabela 8 - População e Áreas Urbanas do Município de São Paulo e da Região Metropolitana 

1981. 
Área Área total - Km2 Área urbana - Km2   Área rural - 

Km2 

Município de São Paulo 1.509 899 610 

Região Metropolitana 8.051 1.7231 6.328 

Fonte: Fundação SEADE. Anuário Estatístico do Estado de São Paulo: 1981. São Paulo; 1982.1 
Excetuadas as áreas urbanas de Barueri, Salesópolis, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Franco da 
Rocha, Cotia e Biritiba-Mirim, sobre as quais não se dispõem de dados. 
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Na identificação dos problemas da cidade e da região metropolitana, a lógica de 

criação das periferias mantém-se como o destaque da análise ambiental realizada 

pelo Plano Diretor 1985..... 

O caráter crônico de reprodução de periferias, isto é, ao mesmo tempo em que 

o alto preço da terra obriga a população de baixo poder aquisitivo a se 

localizar em áreas cada vez mais distantes, o Poder Público vê multiplicados 

os custos de implantação de serviços. Por outro lado, o custo elevado da terra 

urbana, provocado tanto pelo crescimento da área urbanizada como pela 

disputa por benefícios urbanos desigualmente distribuídos, constitui entrave 

fundamental para a aquisição, pelo Poder Público, de terras para a habitação e 

equipamentos sociais (SEMPLA 1985 b, p.29). 

 

O plano destacou a gravidade do déficit habitacional no município em 1983, com 

uma estimativa de 55% da população vivendo em habitações precárias ou em 

condições subnormais: sendo 460 mil pessoas (5% da população) em favelas; 2,5 

milhões (28%) em cortiços ou casas precárias e 2 milhões (22%) em casa própria 

autoconstruída, com uma projeção da população avaliada pela SEMPLA em 1983 de 

9,2 milhões de pessoas. 

 

Do ponto de vista econômico, a partir de 1980 o país enfrentou uma grave recessão, 

com “reflexos drásticos no centro industrial do capitalismo brasileiro, que é a Grande 

São Paulo. Uma crise econômica profunda com a queda acumulada do PIB paulista 

de 11% e o produto industrial de 16%”. (SEMPLA 1985b, p 53). Segundo o Plano 

Diretor 1985.. “o impacto desta recessão econômica atingiu diretamente as finanças 

municipais a tal modo que a receita de 1983 correspondeu à de 1974”. 

 

O Ambiente Urbano e a Qualidade Ambiental – Problemas e 
Propostas 

 

Como importante destaque em matéria de evolução da inserção da questão ambiental 

no planejamento da cidade, o diagnóstico do plano incluiu pela primeira vez nos 

planos diretores da cidade uma análise detalhada do ambiente urbano, destacando 

que para “explicar a expansão da mancha urbana contínua, devem ser analisados os 
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aspectos geomorfológicos do sítio físico, de acessibilidade, de implantação industrial 

e de polarização”.  

 

Segundo o plano, no início do processo de urbanização da cidade, a ocupação do solo 

evitou as várzeas, procurando solos mais secos, sem porém, enfrentar declividades 

íngremes e matas cerradas, mas ...  

Essas primeiras expansões puderam ocupar solos adequados, fugindo das 

várzeas e das declividades excessivas. Mas, à medida que a população 

crescia, mormente em fins do século XIX e neste, o ritmo de urbanização 

acelerou-se e loteamentos foram abertos e ofertados, sem a cautela necessária 

para com a drenagem, a declividade e os demais aspectos que compõem o 

meio ambiente físico da cidade (SEMPLA  1985b, p. 31).   

 

A política de urbanização e o descaso com a drenagem urbana foram também pontos 

altos da análise da proposta do Plano Diretor 1985, ...  

“A política municipal tampouco foi cautelosa: mesmo no caso de obras de 

vulto, como a canalização do Rio Tietê, a Prefeitura não obedeceu ao 

competente projeto (1928) do Engenheiro Saturnino de Britto, que preservava 

a várzea sob a forma de um parque linear; ao invés disso, permitiu a ocupação 

da várzea e, posteriormente, a construção das avenidas marginais, 

constringindo o rio a uma calha que se tornou insuficiente para acolher a 

drenagem pluvial atual”. (SEMPLA 1985 b, p.31) 

 

Nesse contexto, detectou-se uma das causas dos problemas ambientais do espaço 

urbano e a análise do descaso da cidade para com seu sítio físico e com os ambientes 

urbanos, que, constituem a base dos graves problemas decorrentes da drenagem 

urbana que a cidade enfrenta até os dias atuais.... 

 

 “um modelo de urbanização de fundos de vale, com canalização de córregos 

em galeria fechada, o que acarretou a impermeabilização gradual dos fundos 

de vale, resultando, após três décadas, em dificuldades crescentes para a 

drenagem natural de águas pluviais”. (SEMPLA 1985b, p.31) 
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Entre os problemas ambientais detectados com maior significância territorial e por 

sua repercussão na ocupação, o Plano Diretor de 1985 destacava os seguintes: 

vulnerabilidade à erosão, drenagem insuficiente (enchentes) e má qualidade do ar 

(incluindo o problema da poluição). Para inventariar a situação de cada um desses 

três problemas, o plano apresentava as seguintes cartas analíticas: compartimentação 

topográfica, hipsometria, solos, fundos de vale, áreas verdes e parques, clima e 

poluição do ar. 

 

As causas e respectivos problemas ambientais identificados no Plano Diretor (1995) 

definiu pela primeira vez em um plano diretor, as ameaças e respectivas causas 

existentes com impacto no ambiente urbano do município, conforme Tabela 10 da 

Qualidade Ambiental17 , reproduzido a seguir: 

                                                 
17 Nesta análise, a qualidade ambiental refere-se aos elementos naturais próprios do sítio, assim como 
aos que alteraram as finalidades desse sítio. Em definição mais ampla, qualidade ambiental também 
refere-se ao ambiente cultural, isto é, ao conjunto de alterações antrópicas, às edificações, etc., 
analisando-se então a qualidade do ambiente resultante. Contudo, a análise é na escala da cidade como 
um todo e sua inserção metropolitana, não se descendo, neste Plano, ao nível local – às ruas, praças, 
edifícios, bem ao nível da percepção do cidadão. (SEMPLA 1985 b, p. 31). 
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Tabela 10 - Qualidade Ambiental (Causas e Problemas) 
 

Principais problemas Causas 
Perda de referências paisagísticas Ocupação inadequada de áreas de potencial paisagístico relevante 

(vegetação, relevo, solo e drenagem) 
Carência de áreas verdes Legislação omissa quanto a critérios de conservação de solo natural e 

arborização. 
Desmatamento, escasso empenho das Administrações e limitados 
recursos alocados a este fim. 

Irreversibilidade do processo de ocupação urbana, sem 
reserva de áreas para parques 

Eliminação do potencial geoecológico.  
Dificuldades econômicas e culturais inviabilizando a reversão do uso 
para recriar área verde. 

Má distribuição de áreas verdes de recreação Ocupação indiscriminada do espaço urbano com edificações.  
Falta de conscientização e reivindicação popular, falta de 
estabelecimento de prioridades e de planejamento, falta de áreas livres 
com potencial para parques. 

Invasão de áreas com destinação para parques, para fins 
habitacionais e para equipamentos 

Falta de estoque de terras para usos habitacionais e para equipamentos. 
(*) 

Falta de conscientização da significância das áreas verdes 
como elemento de equilíbrio da estrutura urbana, para 
melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental 

Aspectos culturais do processo de urbanização da população migrante 
(**) 
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Tabela 10 - Qualidade Ambiental (Causas e Problemas) 
 

Principais problemas Causas 
Erosão Ocupação inadequada de áreas de altas declividades e solos vulneráveis e retirada da 

cobertura vegetal. 
Técnicas inadequadas de terraplenagem, pavimentação e infra –estrutura incompleta. 

Enchentes Assoreamento dos cursos d’água, excesso de impermeabilização do solo, sistema de 
drenagem incompleto ou insuficiente e ocupação inadequada de várzeas e fundos de 
vale. 

Poluição da água (rios, córregos, represas) Ocupação inadequada de bacias de drenagem e fundos de vale, impermeabilização 
excessiva do solo. 
Coleta e tratamento de esgoto incompletos ou insuficientes devido a insuficiência do 
sistema de coleta e destinação do lixo 

Poluição do ar Veículos de motor de combustão e indústrias sem controle ambiental. 
Desconforto ambiental Legislação omissa quanto aos efeitos ambientais da urbanização, infra-estrutura e 

serviços insuficientes e má qualidade dos logradouros públicos e outros espaços públicos 
Fonte: SEMPLA. Plano Diretor 1985. p 33. 

(*) Esta falta de áreas é discutível, de fato são áreas de menor valor adquiridas pela COHAB para projetos de habitação de interesse social. 
(**) Não se trata apenas da população migrante, mas da população em geral.
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Alem de detectar e avaliar o estado do meio ambiente em função dessas ameaças o 

plano formulou propostas para enfrentá-las, sendo as mais importantes as 

recomendações para o aperfeiçoamento da lei municipal de parcelamento visando 

garantir as quantidades de áreas verdes, proteção às várzeas e fundos de vale, evitar 

canalização dos rios da cidade, e a criação de novos parques e áreas verdes, bem 

como a necessidade de alterar a política de proteção aos mananciais, entre outras 

propostas. Destacamos a seguir as propostas com maior inovação e que visam alterar 

a orientações até então existentes.  

 

O Sistema de Áreas Verdes e Parques e a Proposta de Estrutura 
Urbana 

 

Outro aspecto ambiental importante do Plano Diretor 1985 foi o diagnóstico e a 

conseqüente definição de um quadro referencial de categorias de espaços urbanos, 

definido como o Sistema de Áreas Verdes da cidade. Nesse sentido, o plano avaliou 

que “a cidade é constituída de volumes construídos e de espaços abertos que os 

envolvem. Estes  espaços abertos compõem um sistema contínuo, nas escalas as mais 

variadas, de usos diversificados e diferentes situações fundiárias” (SEMPLA  1985b, 

p. 43). 

 

Nesse sistema foram classificadas as categorias de áreas verdes os parques: de 

preservação; de proteção; de recreação e os especiais, anteriormente às atuais 

classificações de áreas de uso direto e indireto do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

 

O diagnóstico do plano constatava que o “processo de urbanização de São Paulo foi 

conduzido de forma predatória, eliminou parcelas substantivas da vegetação 

existente, não recompôs a cobertura vegetal, impermeabilizou excessivamente o solo 

e provocou graves erosões. Esse processo irreversível resultou em grave carência de 

áreas verdes (apenas 3,88 m2/habitante)”. Estão aí registrados os principais impactos 

ambientais do processo de urbanização e os mais graves problemas ambientais da 

cidade, que denotam agravos à sustentabilidade ambiental. (SEMPLA  1985 b, p.43) 

 



 

 

214

Segundo o plano, a legislação municipal de parcelamento do solo (lei municipal No 

9413/81) requeria a reserva quantitativa de áreas verdes (15%), obrigava a 

localização de 7,5 % (50%) deixando as demais para escolha do loteador. O plano 

propunha vincular este percentual também ao volume edificado e à densidade 

populacional. Mas, ainda segundo o diagnóstico, “a maioria dos loteamentos 

existentes não foi aprovada, mas sim regularizada, e não se subordina a qualquer 

norma oficial”.  (SEMPLA 1985b, p.44) 

 

Logo, a cidade cresceu de forma ilegal e os parcelamentos não seguiram os padrões 

legais. As áreas verdes resultantes foram também objeto de invasões para habitação 

por parte de pessoas carentes, onde se estabeleceram favelas e ocupações irregulares. 

Nesse sentido, o Plano Diretor 1985 registrou administrações regionais, como as de 

Ermelino Matarazzo e Vila Prudente, com índices de áreas verdes públicas de 0,23 e 

0,29 m² / hab respectivamente. 

 

O diagnóstico registrou também a inexistência de políticas para a criação de parques, 

os quais foram implantados de forma esporádica. Para os parques criados “não há 

recursos humanos condizentes”18, e sua distribuição não atendeu os distritos 

periféricos. 

 

Na Tabela 11 estão registrados os parques em ordem cronológica, segundo sua data 

de criação. O Parque da Luz foi o primeiro parque criado, em 1930, e até 1970 

somente haviam sido criados os parques do Ibirapuera, Ipiranga e Guarapiranga. Os 

10 últimos parques do quadro foram criados após 1970, ou seja, por 40 anos nenhum 

parque foi criado na cidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 O Departamento de Parques e Jardins, atual DEPAVE,  foi criado em 1976 (SEMPLA 1985b).  
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Tabela 11 - Parques de São Paulo 
 

Parques no Município Áreas (m2) 
Jardim da Luz 113.428 

Praça da República 1 30.000 

Siqueira Campos 48.624 

Aclimação 112.199 

Praça Buenos Aires 1 15.000 

Água Branca 2 200.000 

Parque do Estado 2 5.428.156 

Jaraguá 4.888.400 

Horto Florestal 1.740.000 

Ibirapuera 1.584.000 

Morumbi 142.432 

Guarapiranga 152.605 

Ecológico do Tietê 2 2.500.000 

Carmo 1.500.359 

Anhangüera 9.780.402 

Vila dos Remédios 109.810 

São Domingos 79.230 

Pirituba 39.047 

Piqueri 97.272 

Previdência 44.000 

Nabuco 31.388 

Raposo Tavares 195.000 

Conceição 15.040 
Fonte: SEMPLA 1985b, p.47 
1  Áreas que não recebem a designação de parques pelo DEPAVE. 
2 Parques Estaduais. 

 

O Parque Dom Pedro II não consta da Tabela 10 por ter sido “destruído para 

implantação de sistema viário e terminal de ônibus”, prática comum do Poder 

Público em usar as áreas verdes para localização de equipamentos públicos. O Plano 
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registra a implantação do Parque Ecológico do Tietê e o Centro de Lazer Engenheiro 

Goulart pelo governo estadual a partir de 1970. 

 

Cabe registrar a importância do Parque Ecológico do Tietê, planejado 

adequadamente para proteger a drenagem natural e as várzeas do rio Tietê, que teve 

redução da área inicialmente projetada, a partir do corte dos recursos previstos para 

desapropriações durante o governo estadual de Franco Montoro. 

 

Na proposta do Sistema de Áreas Verdes do Plano Diretor 1985..“a produção do 

espaço urbano deve ocupar adequadamente os diversos compartimentos 

geomorfológicos, de modo a otimizar seu potencial de relevo, solo, drenagem e 

vegetação em todas as escalas”(SEMPLA 1985b, p.152). 

 

Tal formulação indicou uma inserção profunda de valores ambientais na concepção 

do espaço urbano. Na macro-escala o plano propõe “um mosaico de áreas 

urbanizadas e grandes espaços abertos, preservando e protegendo os elementos 

paisagísticos do sítio urbano”. Na micro-escala, a garantia de “padrões de qualidade 

ambiental, através da regulamentação do uso e ocupação do solo e das edificações 

públicas e privadas, com vistas ao estabelecimento de relações quantitativas das 

edificações com os espaços abertos que as envolvem”19 (SEMPLA 1985b,p. 152). 

 

Para completar a estrutura urbana proposta, o Plano Diretor 1985 propunha a 

implantação de equipamentos de grande porte, a saber: a transformação do Campo de 

Marte de pequeno aeroporto em parque, centro de lazer e com edifícios para fins 

habitacionais, a ampliação do Parque Ecológico do Tietê ao longo de sua várzea na 

direção leste/oeste; o Parque Ecológico Sul em Santo Amaro (perto de Colônia), a 

ampliação do Parque do Carmo para conservação das matas de Itaquera, e a 

implantação de parques no entorno da represa de Guarapiranga. 

 

Essa complementação de parques, áreas verdes e espaços abertos estão na pauta de 

ampliação da estrutura ambiental da cidade até os dias atuais. Parte delas vem sendo 

                                                 
19 Rosa Grena Kliass arquiteta paisagista foi diretora do Departamento de Planejamento. 
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frustradas sistematicamente, entre outras razões, pela falta de valorização da questão 

ambiental pelos governantes, como é caso da ampliação do Parque Ecológico; e pela 

destinação inadequada de áreas com cobertura vegetal e altas declividades para uso 

habitacional, como as áreas da COHAB, em Santa Etelvina e Itaquera (atual APA do 

Carmo), e outras áreas só atualmente cogitadas para ampliar as áreas verdes da 

cidade. 

 

Tal fato pode ser em parte explicado pela fragilidade do movimento ambientalista 

para a defesa de questões ambientais no espaço intra-urbano da cidade, focada na 

defesa dos mananciais, em face da predominância do viés sanitarista da política 

ambiental, e, por outro lado, ao falso binômio criado entre habitação de interesse 

social e proteção ambiental.  

 

O plano apresentou forte influência do urbanismo paisagista, com uma leitura do 

ambiente pela ótica da paisagem urbana, e incluiu também um sólido diagnóstico dos 

impactos da urbanização no ambiente urbano, como se pode verificar a seguir nas 

propostas para enfrentá-los.  Pela primeira vez a questão ambiental foi incluída na 

micro-escala urbana. O plano colocou também um desafio para um novo zoneamento 

para a cidade: “inserir padrões de qualidade ambiental”.  

 

Em relação à drenagem urbana, o plano detectava que. os problemas que afetam a 

cidade são de duas origens distintas, de um lado aqueles provocados pelo 

comportamento da macrodrenagem dos rios Tietê e Pinheiros, geridos pelo Estado, e 

de outro aqueles com origem nas bacias tributárias destes mesmos rios, com efeitos 

localizados as vezes interligados e outras vezes localizados e independentes da 

macrodrenagem (SEMPLA 1985b, p. 121). 

 

Foi a primeira vez que a questão da drenagem urbana foi tratada com a devida 

profundidade num plano diretor da cidade, e as causas apontadas foram: 

• No rio Tietê entre a confluência com o rio Pinheiros e a barragem da 

Penha, devido aos graves problemas existentes no escoamento por 

ocasião das grandes cheias. Com dimensão de calha insuficiente para 
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escoar as vazões intensas, o rio transbordava e inundava as vias marginais 

e a sua várzea (parcialmente tomada pela urbanização em face das 

retificações realizadas que agravaram os problemas), provocando grandes 

inundações dos seus afluentes e assoreamento devido ao remanso das 

águas. 

• Nas bacias hidrográficas de seus afluentes, a ocupação desordenada 

comprometeu o desempenho do escoamento das águas pluviais, porque 

provoca excessiva impermeabilização da superfície e erosão dos solos 

naturais. A impermeabilização, por sua vez, aumenta significativamente o 

volume do escoamento superficial das águas precipitadas e a erosão 

diminui sensivelmente a capacidade de escoamento das calhas através de 

solos e do lixo carreado. 

 

Cabe registrar que a respeito da importância de reduzir o grau de impermeabilização 

na área urbanizada da cidade, até o momento não há uma medição sistemática do 

problema. Outro aspecto que comprometeu o desempenho das várzeas foi o volume 

de canalizações que dificultaram o escoamento das águas e a manutenção e limpeza 

dos canais, gerando novos riscos de inundações.  

 

O Plano Diretor 1985 registrava um total de 1.550.110 metros de córregos no 

município, sendo 351.931 metros (23%) canalizados e 120.179 metros (77%) não-

canalizados. Registrava ainda 14.012 de vias com um total de 9.721.258 m de vias 

municipais, sendo 7.664 pavimentadas e 6.348 não-pavimentadas. 

 

As linhas estratégicas para enfrentamento dos problemas e as propostas que merecem 

ser destacadas no Plano Diretor de 1985, incluem: 

• Estabelecer critérios para parcelamento, uso e ocupação do solo que 

considerem as peculiaridades de cada bacia hidrográfica, quanto à 

impermeabilização da superfície, à exposição de áreas erodíveis e à 

preservação de áreas de várzeas. 
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A definição desses critérios, embora correta, não avaliou as dificuldades técnicas de 

reconhecer a situação de ocupação de cada bacia na cidade já construída.20 

• Abandonar a prática das canalizações em galeria fechada, reduzindo os 

custos, melhorando as condições hidráulicas e facilitando a manutenção. 

• Canalizar apenas os fundos de vale imprescindíveis como corredores para 

transporte coletivo. 

• Formulação de um plano de controle de enchentes e pontos de inundação. 

 

Esta última diretriz será uma proposta recorrente até a formulação dos piscinões 

como forma de minimização do problema da ocupação dos fundos de vale, 

canalizações e retificações dos rios na área urbana. 

 

Em síntese, o Plano Diretor 1985 colocou pela primeira vez a questão da drenagem 

urbana no planejamento urbano da cidade, como um ponto central para a construção 

do espaço urbano, respeitando a função ambiental das várzeas. Assim, não 

recomendava a canalização de rios na cidade, em especial as canalizações fechadas. 

Infelizmente, os governos municipais e a engenharia local não absorveram essa 

diretriz, pois nas administrações posteriores houveram programas específicos 

financiados por agências internacionais, envolvendo vultuosos recursos, para 

canalizar os rios da cidade e construir sobre eles as avenidas de fundo de vale, que 

caracterizaram a concepção de obras de infra-estrutura em descompasso com o 

ambiente urbano, como é o caso dos Programas PROCAV I e II, desenvolvidos a 

partir de 1990 e financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 

Quanto ao saneamento básico, segundo o Plano Diretor 1985, o mais grave 

problema para o abastecimento de água da cidade era o comprometimento dos 

mananciais pela urbanização descontrolada, que provocava o assoreamento e a 

poluição das represas. Nesse sentido, o plano detectou o agravamento da qualidade 

                                                 
20 A este respeito, o Centro Tecnológico de Hidráulica da Escola Politécnica da USP vem desenvolvendo 
um projeto na Bacia Hidrográfica do Rio Cabuçu de Baixo, na zona norte da cidade, que poderá trazer 
novas contribuições técnicas ao tema. 
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das águas da represa Guarapiranga,21 manancial estratégico para a RMSP, 

responsável por 30% do abastecimento de água, já na época do plano e em torno de 

25 % atualmente. Os custos crescentes de tratamento de suas águas e as florações de 

algas durante os verões prenunciavam os riscos de eutrofização do manancial que 

atingiram seu ponto crítico em 1988. Tal fato demonstrava também a insuficiência da 

política pública metropolitana de proteção aos mananciais, e já chamava atenção para 

a necessidade de revisão dos seus conceitos e estratégias. 

 

Em 1983, a cobertura da rede de água atingia 90 % da população e a “viabilidade 

econômica do atendimento às áreas periféricas é cada vez mais difícil, com elevados 

custos para viabilizar o atendimento aos conjuntos habitacionais implantados pela 

COHAB”. (SEMPLA 1985 b, p. 125 ) 

 

A carência de coleta de esgotos foi mensurada no diagnóstico do plano, por uma 

cobertura de rede de esgotos em 1980 de apenas 40 %, sendo que destes, apenas 15 

% eram tratados (em 2,1 m³ /segundo e 2,0 m³ /segundo nas duas únicas Estações de 

Tratamento de Esgotos - ETEs em funcionamento – Vila Leopoldina e Pinheiros). 

Simultaneamente no Plano de Saneamento para a Grande São Paulo - SANEGRAM, 

implantado a partir do governo Paulo Maluf, já haviam sido investidos grandes 

somas de recursos, em plena crise econômica, para a construção da mega estação de 

tratamento de esgotos ETE Barueri22, sem, no entanto, planejar e priorizar a 

construção do sistema de coleta de esgotos, para conduzi-los para o tratamento, num 

total descaso para com os reflexos sanitários causados à população e à qualidade das 

águas dos rios da cidade. 

 

Aos novos governos estadual e municipal restaram, a partir de 1983, ajustar as 

grandes obras já iniciadas às demandas por coleta e tratamento de esgotos e parcos 

recursos existentes na década de 80, até a rediscussão do tema, a partir de 1992, com 

o projeto de despoluição do Rio Tietê.  

                                                 
21 O Sistema Billings já estava sendo sacrificado para o recebimento de águas poluídas e para a geração de 
energia, em detrimento da produção de água, por meio da política de reversão das águas poluídas dos rios 
Pinheiros e Tietê.  
22 ETE Barueri – Segundo o PD 1985, embora prevista para entrar em operação em 1981, tal só aconteceria 
em 1987 
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Quanto aos resíduos sólidos, segundo o PD 1985, 90% do lixo doméstico era 

coletado na cidade, “ficando sem atendimento a periferia distante e núcleos de 

favelas”. O lixo hospitalar era recolhido e tratado com recursos públicos pela 

prefeitura. 

 

As propostas para a gestão dos resíduos sólidos envolviam a otimização dos 

processos de coleta e transporte de lixo, implantação de estações de transbordo, 

coleta especial em favelas, criação de taxas para a coleta hospitalar e repasse dos 

custos de coleta do lixo industrial para as indústrias, uso do biogás proveniente dos 

aterros sanitários, reciclagem do lixo com participação comunitária, estudos para a 

incineração de resíduos, mas o principal e o mais crítico problema era o esforço 

conjunto com os demais municípios metropolitanos para definição de áreas 

destinadas a aterros sanitários, dado os volumes crescentes de lixo gerados na região 

metropolitana. Nesse sentido, o plano não apresentou uma diretriz integrada sobre a 

reciclagem, reuso e tratamento do lixo urbano. 

 

Estrutura Urbana e Diretrizes de Uso do Solo 
 

O Plano Diretor 1985 propunha, condizente com seu diagnóstico da cidade, uma 

estrutura urbana dividida em anéis concêntricos correspondentes aos seus diferentes 

estágios da urbanização: Área Central, Anel Intermediário e Anel Periférico. 

23Propunha o preenchimento dos vazios urbanos no anel intermediário com 

incremento populacional e aumento da verticalização dos bairros intermediários, com 

a ocupação dos lotes vazios dos anéis periférico e intermediário e com a reutilização 

do centro principal para fins habitacionais e com a preservação dos bens culturais da 

área.  

 

 

 

 

                                                 
23 Segundo SOMEKH e  CAMPOS FILHO (2002).. “o PD 85 imaginou uma estrutura urbana dividida 
em anéis concêntricos correspondentes a diferentes estágios da urbanização,  numa retomada do paradigma 
da Escola de Chicago: Área Central, Anel Intermediário e Anel Periférico” (p 153). 
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Uso do Solo 
 

Em relação ao uso do solo, a proposta do Plano Diretor 1985 reconhecia o peso do 

zoneamento, para o qual sugeria uma revisão baseada na inserção de padrões de 

qualidade ambiental, bem como o “poder indutor das obras públicas”. Recomendava, 

ainda, o planejamento integrado ao longo das marginais do Tietê e Pinheiros, com 

“planos de conjunto de modo a se atingir o ano 2000 com características funcionais e 

paisagísticas adequadas à sua importância para a estrutura urbana”, e ainda a 

expansão do Centro com condições de transporte e circulação e evolução funcional 

das atividades. (SEMPLA 1985b, p 143.)  

 

O Plano propunha ainda o estabelecimento de sete categorias de áreas diferenciadas 

(vide Prancha P-8 em anexo), para as políticas de desenvolvimento urbano da cidade: 

 

• Áreas onde deveria ser “impedida a urbanização”: Fazenda Santa Etelvina 

– Estrada do Iguatemi; Zona rural de Santo Amaro, ao sul do município; 

parques e reservas da Cantareira, ao norte; extensão do parque do Carmo, 

a leste, novo Parque Ecológico Sul, em Parelheiros. 

• Áreas para consolidação da urbanização para o assentamento da 

população de baixa renda: Itaquera, Guaianazes, Itaim Paulista, São 

Miguel, Ermelino Matarazzo, São Mateus e Vila Prudente, a leste; 

Pirituba, parte da Freguesia do Ó (Vila Brasilândia), ao norte; Pedreira, 

parte de  Campo Limpo e do Butantã, ao sul e sudoeste. 

• Área onde se deveria ordenar e intensificar o aproveitamento do solo e 

maximizar o uso da infra-estrutura existente para contrabalançar a 

periferização da população no anel intermediário: Penha, Vila Matilde, 

Mooca, Vila Formosa (leste); Saúde e Ipiranga (Sudoeste), Jabaquara e 

Santo Amaro (ao sul), Limão, Vila Maria, Vila Guilherme e Tucuruvi 

(norte). 

• Áreas a serem controladas ou cuja intensificação e diversificação 

deveriam ser orientadas (os bairros que envolviam o anel central). 
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• Áreas onde deveria ser estimulado o aproveitamento do solo, em função 

de sua ótima localização: Cerqueira César, Santa Cecília, Centro 

Histórico, (Campos Elíseos e Brás). 

 

As diretrizes acima continuam atuais, exceto pela não-efetivação de algumas teses 

defendidas pelo Plano Diretor 1985, como a requalificação dos bairros da zona leste 

no extremo do anel intermediário, e a dificuldade de se reter o espraiamento para os 

mananciais somente com restrições à ocupação; a requalificação do centro e dos 

bairros que o envolvem. 

 

Assim, a proposta do Plano Diretor de 1985 era a de criar uma estrutura urbana mista 

para a cidade, ainda com ênfase na direção Leste-Oeste, “menos determinista e mais 

realista que aquela imaginada pelo PUB”.(SOMEKH e CAMPOS FILHO 2002). 

 

Outro aspecto importante do Plano era a proposta de multiplicação de subcentros de 

serviços, tendo sido indicados 28 subcentros de comércio e serviços. Assim seria 

retomada a perspectiva da descentralização presente no estudo da SAGMACS, 

propondo fortalecer esses subcentros pela oferta completa de serviços urbanos. A 

proposta estava em consonância com o urbanismo de caráter não-funcionalista, 

previa a mistura de usos e a redução de deslocamentos, criando mais autonomia para 

o fortalecimento das sub-regiões da cidade. Era também uma perspectiva na direção 

de uma sustentabilidade urbana, com redução de deslocamentos e viagens, e 

autonomia entre as partes da cidade. 

 

Contudo, WILHEIM  (2003) afirmava sobre o PLANO DIRETOR 1985...”embora o 

plano fosse útil como instrumento mobilizador e disciplinador,  reconheço hoje que 

não apresentava suficientes inovações do ponto de vista de uso do solo. O Plano de 

2002 é inegavelmente mais inovador” (p.170). 

 

O PLANO DIRETOR 1985 introduziu o conceito de operação urbana na cidade de 

São Paulo e no Brasil, justificando-a como um instrumento capaz de superar as 

limitações à atuação sobre o espaço urbano do poder público e de modo a permitir 
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uma ação mais vigorosa, seja no sentido de induzir transformações no uso do solo, 

implícitas nas diretrizes de estrutura urbana, seja no sentido de alterar efeitos sociais 

do mercado imobiliário particularmente aqueles que obrigam a população de baixa 

renda a se localizar na periferia extrema, a não ser que permaneça na forma 

inaceitável de favelas e cortiços (SEMPLA 1985b, p.196). 

 

Entre os objetivos das Operações Urbanas constavam a produção de habitação de 

baixa renda fora da periferia, os recursos para programas habitacionais, as novas 

oportunidades imobiliárias, para promover o aproveitamento de áreas subutilizadas. 

O caráter de natureza imobiliária das operações urbanas foi ressaltado na proposta, 

fato que seria posteriormente objeto de intensos debates sobre o papel deste novo 

instrumento na gestão urbana da cidade. 

 

Quanto à gestão metropolitana, o plano propunha a criação do“município 

metropolitano”, com prefeito e vereadores eleitos na região que corresponderia à 

atual RMSP. Tal entidade teria apenas as funções relacionadas ao uso do solo, 

transporte-tronco, a água e esgotos, parques e reservas, controle de poluição, lazer e 

segurança de escala metropolitana. Por sua vez, os municípios metropolitanos seriam 

liberados das funções que não fossem locais. Tal proposta não vingou, nem mesmo 

após o esvaziamento da estrutura do SPAM, e até hoje a RMSP padece de ausência 

de uma nova articulação institucional e política metropolitana.  

 

A Transferência de Potencial Construtivo de Imóveis Preservados 
 

Durante o Período 1981-1990 merece destaque a aprovação da lei encaminhada pelo 

secretário municipal de planejamento Jorge Wilheim, que introduziu a figura da 

transferência de potencial construtivo, aplicável como “indução à proteção e que 

também desestimulem a destruição sistemática da memória de São Paulo”.  

 

A lei 9.725, de 2 de Julho de 1984, foi aprovada,criando o conceito de potencial 

construtivo da área do lote “considerada o produto da área do lote pelo coeficiente de 

aproveitamento da zona de uso onde o imóvel estiver localizado” e permitindo que o 

potencial do imóvel preservado não-utilizado seja transferido até o máximo de 60 % 
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para outras zonas de uso, previstos na lei e de acordo com a legislação de 

zoneamento urbano. (SÃO PAULO CIDADE 1984a) 

 

Além da inovação de criar o conceito de transferência de potencial construtivo, a 

proposta teve o mérito de criar um novo instrumento de preservação do patrimônio 

cultural da cidade, constantemente ameaçado por demolições e mesmo pelo 

abandono de seus proprietários que perdem o interesse em sua manutenção e uso. Tal 

propositura também criou incentivos para imóveis preservados por meio da isenção 

de imposto territorial urbano e por isenção do pagamento de taxas para os projetos de 

reforma e restauração dos mesmos. 

 

6.2.3. O Plano Diretor de São Paulo de 198824 

 

O Plano Diretor de 1988 foi encaminhado pelo Prefeito Jânio Quadros à Câmara 

Municipal no final de sua gestão sem atualizar o diagnóstico dos problemas da 

cidade, por considerar que este já havia sido realizado no Plano Diretor 1985, porém, 

com menor qualidade técnica. O projeto de lei foi acompanhado de uma síntese de 

estudos básicos que foram retirados do relatório do no Plano Diretor 1985, 

abrangendo os seguintes aspectos: População, Evolução e Estimativas; Espaço 

Urbano da Cidade de São Paulo e seus problemas básicos; Habitação de Interesse 

Social; Meio Ambiente Urbano; Transporte e Sistema Viário e Finanças Públicas 

Municipais. 

 

O projeto continha aspectos importantes do Plano de 1985, mas com uma estratégia 

que priorizou os mecanismos de intervenção urbana (operações urbanas e operações 

interligadas) para atingir o objetivo geral de “concentrar o crescimento da cidade na 

área já urbanizada, dotada de serviços, infra-estrutura e equipamentos, de forma a 

otimizar o aproveitamento da capacidade instalada e reduzir os seus custos”, sem, no 

entanto, “modificar radicalmente o zoneamento da cidade” (SÃO PAULO 1988a, 

p.1087). 

 

                                                 
24 Lei 10.776, de 7 de novembro de 1988. 
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Esta afirmação minimizava o efeito das alterações possíveis sobre o zoneamento, 

uma vez que de fato com as intervenções urbanas, um plano genérico e um 

zoneamento desatualizado, o poder público poderia intervir sobre ele para modificar 

o coeficiente de aproveitamento construtivo e todos os demais parâmetros de 

quaisquer zonas de uso.25 

 

Simultaneamente à aprovação do plano, por decurso de prazo e por meio da Lei 

10.776, de 7/11/1988, um novo ordenamento jurídico foi instituído no país com a 

aprovação da Constituição Federal de 1988, que introduziu capítulos específicos 

sobre a política urbana e sobre a política ambiental, repercutindo sobre a evolução do 

tratamento dessas questões no Brasil. 

 

As novas exigências que a Constituição de 1988 estabeleceu diretamente, bem como 

sua repercussão sobre a Constituição Estadual de 1989 e, posteriormente, sobre a lei 

Orgânica do Município em 1990, irão interferir sobre o conteúdo mínimo dos Planos 

Diretores, tornando o conteúdo do Plano Diretor 1988, rapidamente superado. Além 

disso, em conseqüência da aprovação da Lei Orgânica Municipal, a Câmara 

Municipal fixou um prazo até 5 de fevereiro de 1991, para o envio de um novo Plano 

Diretor. 

 

Assim, em quase toda a década de 80  a cidade não contou com um novo plano 

aprovado por lei, e quando houve a aprovação foi “por decurso de prazo”, que o 

tornou objeto de freqüentes questionamentos jurídicos, e rapidamente perdeu a 

atualidade, por não incluir os novos conceitos introduzidos pela Constituição Federal 

de 1988, nos artigos 182 e 183, que tratam da função social da cidade e da 

propriedade urbana. 

 

Esses artigos constitucionais estabeleceram as diretrizes gerais da política urbana 

vigente no país, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

                                                 
25 Segundo SOMEKH e CAMPOS  FILHO (2002) ...O plano não pretende “modificar radicalmente o 
zoneamento”, nem estabelecer um coeficiente único igual a uma vez a área do terreno “vendendo a 
exceção de uso acima desse índice” – denominado “solo criado” – porque ambas as alternativas 
provocariam “desordem no mercado”. Em vez disso, defende-se a alteração pontual do zoneamento 
por meio das Operações Urbanas  (p.158). 
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sociais da cidade: a obrigatoriedade do Plano Diretor para cidades com mais de 20 

mil habitantes; o cumprimento da função social da propriedade urbana a partir de 

exigências fixadas no plano diretor, e ainda a possibilidade do poder público, 

mediante lei específica para área incluída no plano diretor, de exigir do proprietário 

do solo urbano não-edificado ou subutilizado o cumprimento da função social da 

propriedade, sob pena de: parcelamento ou edificação compulsória; imposto sobre a 

propriedade territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública. Todos esses conceitos não estiveram 

presentes no Plano Diretor 1988.  

 

Em relação à política ambiental, a Constituição de 1988, no artigo 225, que trata da 

política de meio ambiente, recepcionou a Lei nº 6.938/81 e seus instrumentos e 

estabeleceu o seguinte princípio: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL  2001) 

 

Além disso, a Constituição de 1988 estendeu as responsabilidades ambientais dos 

Estados e dos municípios ao lhes atribuir, juntamente com a União, competência 

executiva comum para zelar pela qualidade do meio ambiente e pela proteção dos 

recursos naturais (art. 23, inciso V). A Constituição estabeleceu ainda competência 

legislativa concorrente para os três níveis de governo para o trato da matéria 

ambiental (art. 24, incisos VI, VII e VIII). Confirmava-se assim a possibilidade do 

município de São Paulo legislar sobre o meio ambiente e criar seu próprio sistema de 

gestão ambiental. 

 

Um marco da nova Constituição Federal foi a exigência de aplicação da Avaliação de 

Impacto Ambiental. Reza o inciso IV § 1º do art. 228 da Constituição Federal de 

1988: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) IV - 

exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a 

que se dará publicidade (BRASIL 2001)   
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Em relação ao meio ambiente, o Plano Diretor 1988 instituiu a exigência de Estudo 

de Impacto Ambiental para todos os empreendimentos de grande efeito na área 

urbana, avaliando sua adequação aos dispositivos desta lei,26 mas perdeu a 

oportunidade de instituir a gestão ambiental urbana na escala do município.  

 

O conceito geral do Plano Diretor de 1988 é o de um plano físico-territorial, 

indicativo, contendo objetivos e diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade. 

Indicativo, porque não continha no próprio texto, os instrumentos de aplicação. Sua 

implantação requeria leis específicas complementares, tais como as destinadas às 

modificações na legislação de zoneamento, as leis específicas de operações urbanas, 

as alterações do código tributário, bem como os programas setoriais de 

investimentos, a partir dos orçamentos anuais e dos planos de governo.  

 

Para ampliar sua estratégia de aplicação da política urbana “projeto-por-projeto”, o 

governo Jânio Quadros já havia instituído por meio da Lei nº 10.209, de 9 de 

dezembro de 1986, regulamentada pelo Decreto Nº 26.913 de 16/09/1988, a figura 

das operações interligadas na cidade.27  

 

A lei do Plano Diretor de 1988 formalizou participação dos agentes privados na 

gestão urbana, por meio de “iniciativas de empreendimentos que promovem o 

desenvolvimento urbano do Município, bem como para os agentes de outros níveis 

de governo que devem contribuir, dentro de suas atribuições, para a consecução de 

objetivos comuns da Cidade”. (São Paulo 1988b, p. 861). 

                                                 
26 Entende-se por empreendimento de grande efeito, além daqueles explicitados por norma federal, os 
grandes equipamentos referidos no artigo 10 desta lei e mais os equipamentos do sistema estrutural 
viário e de artigo transporte coletivo, os conjuntos habitacionais acima de 400 (quatrocentas) unidades 
e as operações urbanas com área de intervenção acima de 10 (dez) hectares. Artigo 11º ,  parágrafo 
único.  
27 a Lei Municipal 10.209/86 permitia que empreendedores obtivessem da Prefeitura o direito de 
construir metragens acima das permitidas pelo zoneamento, oferecendo, como contrapartida, a 
construção de moradias populares para moradores de habitações subnormais. Posteriormente, 
liberalizações de usos, ocupação e outras restrições legais seriam negociadas. As Operações 
Interligadas seriam desativadas pelo legislativo, reativadas e, posteriormente, proibidas pela Justiça 
por estarem em desacordo com a Constituição Estadual de 1988, por permitirem mudanças no 
zoneamento sem a necessária aprovação da Câmara Municipal. 
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Para tal, o plano instituiu oficialmente as Operações Urbanas como instrumento para 

a.“ampliação de suas diretrizes para abranger não apenas os aspectos de regulamento 

do uso e ocupação do solo e de localização de equipamentos, mas também para 

estabelecer diretrizes para a articulação entre o setor público e o setor privado no 

processo de desenvolvimento urbano” (SÃO PAULO 1988b, p.864). 

 

O novo instrumento, conforme a exposição de motivos promove a ampliação do 

conceito do Plano Diretor – iniciada há cerca de 12 anos com a legislação sobre 

grandes empreendimentos e implementada na atual administração pela lei de 

Operações Interligadas, adquire um novo ímpeto com os dispositivos previstos para a 

promoção de empreendimentos particulares com orientação do poder público, 

mediante a utilização de instrumentos de transferência do direito de construir e a 

elevação de índices de aproveitamento, que serão regulamentados por lei específica 

(São Paulo 1988b, p. 864). 

 

Apesar de não introduzir os conceitos sobre a função social da cidade e da 

propriedade, o plano criou as  operações urbanas que inseriram a participação da 

iniciativa privada na gestão urbana, que, em conjunto com as operações interligadas, 

criadas anteriormente ao Plano Diretor de 1988 pela gestão do prefeito Jânio 

Quadros, influenciariam a política urbana durante todo o período 1986 a 2000, 

quando as operações interligadas foram finalmente suspensas por iniciativa do 

ministério público. 

 

Os objetivos e diretrizes gerais da estrutura urbana do Plano Diretor de 1988 

referiam-se à urbanização, habitação, atividades econômicas, grandes equipamentos, 

à proteção do meio ambiente, aos transportes e ao sistema viário. 

 

A lei do Plano Diretor 1988 deu muita importância aos instrumentos para atingir os 

objetivos do plano, relacionados à promoção do “adensamento com qualidade na 

zona consolidada e intermediária da cidade”, deixando a periferia para a ação 

governamental.. 
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Nas zonas consolidada e intermediária espera-se maior participação da 

iniciativa privada, que disporá de incentivos e de mecanismos tributários que 

induzam a utilização mais intensa do solo. Na região periférica propõe-se 

maior participação do setor público na complementação da infra-estrutura e 

do sistema viário (SÃO PAULO 1988b, p.863). 

 

Para tanto, inseriu como diretriz a hipótese de aplicação do Imposto Territorial 

Progressivo e a transferência do potencial construtivo entre lotes da mesma quadra e 

a urbanização compulsória para estimular a ocupação de áreas vazias ou sub-

aproveitadas (artigo 15, inciso II), embora não tenha havido  indicações de que essas 

medidas seriam aplicadas na gestão urbana. 

E ainda...  

Esses novos tipos de ações conjuntas do setor público e do setor privado 

visam a permitir a reurbanização ou a ocupação de áreas ainda disponíveis, 

com o aproveitamento pleno da capacidade de iniciativa e de investimento 

particulares, buscando atender os objetivos do Plano Diretor, que refletem o 

interesse público. Referidas ações procuram atender áreas que podem variar 

em suas dimensões, não implicando obrigatoriamente a intervenção maciça 

em bairros completos.” (SÃO PAULO 1988b, p.864). 

 

Assim, o Plano Diretor 1988, segundo SOMEKH e CAMPOS FILHO (2002) apud 

São Paulo 1987:  

Reforça o princípio da atuação em parceria entre os setores público e privado; 

a recuperação de “áreas urbanas em processo de deterioração” por meio de 

Operações Urbanas; a ênfase nos centros de bairro para “ampliar sua função 

polarizada”; a concentração do crescimento da cidade “preferencialmente na 

área já ocupada” visando “reduzir os custos da urbanização”; dirigir o 

crescimento no vetor Leste, evitando a ocupação das áreas de mananciais 

(norte e Sul); e uma política habitacional apoiada no mutirão e na 

autoconstrução. (p 158). 
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Para viabilizar esses aspectos do Plano foi criada a Comissão Normativa da 

Legislação Urbanística, em virtude da necessidade de se aprovar os pedidos de 

participação da iniciativa privada nas operações aprovadas por lei.. “para opinar 

sobre operações urbanas e alterações na regulamentação do Plano Diretor” (SÃO 

PAULO 1988b, p. 863). 

 

A Comissão Normativa de Legislação Urbanística - CNLU foi introduzida com as 

seguintes atribuições (SÃO PAULO 1988c, artigo 20º): 

a. analisar questões de aplicação do Plano Diretor; 

b. emitir parecer sobre propostas de alteração do Plano Diretor; 

c. aprovar projetos de Operação Urbana de acordo com a respectiva 

legislação específica; 

d. acompanhar a aplicação desta lei, sugerindo a adoção de medidas que 

entender necessárias. 

 

Assim o Plano Diretor 1988 criou um sistema de aprovação rápida de intervenções 

urbanas na cidade, e abriu a gestão urbana para um processo de parceria com a 

iniciativa privada, criando uma linha de gestão que sobrevive até os dias atuais e que 

apresenta caráter dinâmico e inovador, mas que foi objeto de críticas freqüentes por 

criar um sistema de aprovação de modificações estruturais na cidade, e também 

objeto de críticas dos vereadores por retirar parte do poder dos mesmos na execução 

da política urbana. Por outro lado, tais críticas referiam-se ao fato de que estas 

intervenções fossem realizadas sem a participação dos agentes sociais envolvidos e 

sem avaliar e mitigar seus impactos ao ambiente urbano da cidade, criando uma 

espécie de “procedimento de decisão urbanístico rápido”.  

 

Como essas intervenções não estão inseridas no Plano Diretor 1988, e como o plano 

era genérico e não estabelecia orientações detalhadas para a estrutura urbana da 

cidade, criou-se uma situação de “ausência de planejamento”, ou seja, as 

intervenções não foram planejadas e seus impactos urbanísticos e ambientais 

dependiam de avaliações projeto-por-projeto, sem considerar os impactos de cada 
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projeto e sem uma avaliação ambiental estratégica dos efeitos urbanos e ambientais 

para o conjunto do espaço urbano. 

 

Em relação às contrapartidas ambientais, embora sem a participação da sociedade, 

pois inexistia estrutura de gestão ambiental municipal, a lei do plano inseria, como já 

se verificou, o Estudo de Impacto Ambiental e do RIMA - Relatório de Impacto no 

Meio Ambiente.. “para projetos significativos, e a exigência de uma análise conjunta 

dos aspectos do meio ambiente com os aspectos gerais do planejamento urbano 

refletidos na proposta”. 

 

Destacou-se no plano como aspectos positivos: o aperfeiçoamento do Sistema de 

Áreas Verdes do Município, criado pelo antigo PDDI 1971, a recomendação para o 

aperfeiçoamento de todas as normas de controle das fontes de poluição do solo, do ar 

e da água, bem como a criação de novos dispositivos para incentivar o processo de 

ocupação do solo, preservando o sítio urbano e ampliando os espaços verdes 

disponíveis. 

 

Merece ainda destaque a proposta de utilização da transferência do direito de 

construir, para preservar as edificações tombadas, conforme a legislação aprovada 

em 198428 para preservar “os espaços naturais e construídos considerados 

patrimônios histórico-culturais” e para “promover a incorporação de áreas verdes 

particulares ao Sistema de Áreas Verdes”. Destaca-se também a possibilidade de 

isenção parcial ou total dos impostos sobre áreas verdes. 

 

Destacam-se também as recomendações para adequação do uso e a ocupação do solo 

urbano às restrições geomorfológicas, do sítio, em especial no que se refere ao 

parcelamento do solo e áreas com declividade superior a 30% (trinta por centro) e em 

terrenos com alto potencial de erosão; o controle da ocupação dos fundos de vale, 

garantindo uma faixa reservada de terreno suficiente para implantar sistema de 

                                                 
28 Lei 9.725 de 2 de Julho de 1984. Dispõe sobre a transferência de potencial construtivo de imóveis 
preservados, estabelece incentivos obrigações e sansões para preservação dos imóveis. 
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drenagem sistema de áreas verdes e, “quando for o caso, obras do sistema viário”29. 

Neste último aspecto o plano apresentou uma formulação mais permissiva do que a 

prevista na proposta original de 1985.  

 

Para medir o impacto dos adensamentos propostos na área central, o Plano propunha, 

segundo a justificativa do projeto de lei, ... 

A melhoria da qualidade das áreas adensadas será obtida pela maior 

disponibilidade de áreas verdes de uso coletivo e outros espaços públicos e 

privados ao nível do solo, pela ampliação de áreas de estacionamento e de 

circulação de veículos e pela maior aeração em virtude de nova disposição 

das edificações. O objetivo é impedir a excessiva concentração de edifícios 

muito próximos, característicos de zonas atuais de verticalização imobiliária, 

que provocam sérios problemas de congestionamento e de qualidade do 

ambiente urbano. (SÃO PAULO 1988b, p.863). 

 

Entretanto, essa diretriz não foi acompanhada por nenhum instrumento que a 

efetivasse, mas tão somente a previsão de aplicação do EIA/RIMA para intervenções 

de grande impacto. Porém, como não havia sido criado o sistema de gestão ambiental 

municipal, não havia procedimentos para a revisão do EIA, discussão com as 

comunidades e/ou para inserir e acompanhar as medidas mitigadoras de quaisquer 

adensamentos. Os EIA/RIMAs dependiam apenas de pareceres da SEMPLA, uma 

vez que a CNLU tampouco tinha a atribuição explícita de discuti-los.  

 

Somente em 1993 o sistema de gestão ambiental municipal e os procedimentos de 

avaliação de impacto ambiental foram instituídos, com a criação da Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente e do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - CADES.  

 

Em outro aspecto a justificativa ao projeto de lei afirma que... 

                                                 
29 O grifo é para registrar que no governo Jânio Quadros teve início o Programa de Canalização de 
Córregos e Construção de Avenidas - PROCAV, com financiamento do BID, o maior programa de 
canalizações e de avenidas em fundo de vale que a cidade receberia até então, contrariando todas as 
orientações do Plano Diretor 1985 sobre a questão da drenagem urbana. 
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Por outro lado, a repercussão do adensamento no sistema de transporte deve 

ser examinada sob dois aspectos. No aspecto estrutural, que abrange o sistema 

básico de transporte coletivo, o adensamento é ao mesmo tempo condição 

necessária e conseqüência de um sistema de transporte coletivo de alta 

capacidade. Em nível local, em cada bairro, isoladamente existem áreas 

excessivamente congestionadas e que não deverão, obviamente, ser mais 

adensadas. Outros bairros, entretanto, poderão ter a circulação viária 

aprimorada, pela melhor organização da circulação de veículos, pelo controle 

das atividades geradoras de tráfego e pela criação de espaços mais amplos 

para estacionamento e circulação (SÃO PAULO 1988b, p.863). 

 

Ora, não houve nenhum grande investimento ao transporte de alta capacidade pelos 

governos municipal e estadual, ao contrário do que estabelecia o Plano Diretor 1988 

“desenvolver um sistema de transporte coletivo prevalente sobre o transporte 

individual”, e a ampliação do metrô paulistano caminhou a passos lentos com a 

conclusão da 3ª linha já no final da década de 90. Por outro lado, não houve nenhuma 

alteração do modelo que orientava o zoneamento da cidade, uma vez que a lei de 

1972 congelava 62 % da área urbana da cidade, e também não se modificou o 

zoneamento dos centros de bairros (Z3) propostos naquela lei e que nunca foram 

efetivados pela ausência de acessibilidade, pois tampouco a maioria das vias 

estruturais não foi implantada. 

 

O governo Jânio Quadros, de fato, não criou espaços abertos, mas privilegiou novas 

obras viárias para atender o setor sudoeste da cidade, seguindo um ciclo permanente 

de “adensamento - novas obras viárias - novos congestionamentos em outros locais”. 

O resultado para o conjunto da cidade30 foi o aumento dos tempos médios de viagens 

e os constantes congestionamentos de tráfego. 

                                                 
30 A discussão de impacto ambiental mais importante de 1987 no Estado de São Paulo foi sobre o EIA da 
nova Avenida Juscelino Kubischeck e das obras de travessia em túneis sob o Parque do Ibirapuera e sobre o 
rio Pinheiros, criando um corredor exclusivo para automóveis ligando o Bairro do Morumbi à Avenida 23 
de Maio. O EIA aprovado pelo CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente no final de 1987 
exigiu medidas mitigadoras ao projeto  mas não levou à sua não execução. A política pública de grandes 
obras viárias, embora criticada por muitos ambientalistas e pela imprensa em geral, não era o objeto da 
avaliação, mas sim o projeto. Assim aumentava a percepção de que o processo do EIA não era suficiente 
para a discussão dos impactos ambientais das políticas públicas, uma vez que o programa governamental 
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A estratégia criada pelo Plano Diretor 1988 de modificar o “zoneamento pelas 

beiradas” sem se deter em uma negociação mais complexa sobre toda a sua estrutura 

predominou até 1990. Isoladamente e de forma pragmática, por meio das operações 

urbanas, podia se agir sobre as áreas de interesse para o mercado imobiliário, a 

exemplo das primeiras Operações Urbanas aprovadas em São Paulo: Centro, Faria 

Lima e Água Branca sem atender necessariamente requisitos de sustentabilidade 

ambiental, uma vez que estes não estavam expressos no plano e baseados apenas na 

precária legislação ambiental do município existente no período. No plano nacional 

havia pouco investimento em estudos e pesquisas para a ampliação do conhecimento 

em avaliação de impactos ao meio ambiente urbano. 

 

Esse estratagema abriu a possibilidade de implantação “projeto – por – projeto” de  

intervenções urbanas, sem a consideração de seus impactos ambientais e efeitos 

cumulativos. A única contrapartida para avaliação ambiental prevista na legislação 

em vigor foi depositada na aplicação do EIA/RIMA. Mas como se verificou, não 

havia sido implantada a estrutura municipal de gestão ambiental municipal, bem 

como os procedimentos para garantir a participação pública no processo de discussão 

pública de projetos urbanos. 

 

O processo de implantação das operações urbanas na cidade de fato passou a ser 

operacionalizado a partir de 1986, com a aprovação da Lei da Operação Urbana 

Anhangabaú. Durante o governo Jânio Quadros predominaram as Operações 

Interligadas, discutidas a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           
aprovado na primeira eleição direta para a prefeitura de São Paulo contemplava investimentos em grandes 
obras viárias. 
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6.2.4. O Impacto das Operações Interligadas 
 

O período Jânio Quadros 1986/1992 foi marcado de fato pela modalidade de parceria 

pública privada, intervenções introduzidas pela chamada Lei do Desfavelamento, 

aprovada em 9 de dezembro de 198631.32  

 

A proposta foi consignada na justificativa técnica ao projeto de lei do Plano Diretor 

de 1988 para o aperfeiçoamento de Plano Diretor 1985 em relação à proposição de 

superação do déficit social33, considerando-o como “visão meramente quantitativa 

tecnicamente, e de técnica como um fim em si mesmo”, por aquele não definir 

objetivamente como levantar os recursos necessários para garantir as intervenções 

propostas, num período em que os governos municipais eram deficitários e em que 

eram necessários grandes investimentos em infra-estrutura urbana.  (SÃO PAULO 

CIDADE 1987, p.11).  

 

A conjuntura mundial de crise econômica nos anos 80 provocava uma nova onda 

liberal com o surgimento de políticas públicas baseadas no neoliberalismo. Estas 

nasciam a partir da crítica ao Estado do Bem-Estar Social e às políticas públicas ditas 

estatizantes. No Brasil, essas pressões levaram à gradual abertura da economia, 

consumando com a vitória do Governo Collor, cujo discurso programático era o de 

ampliar o espaço para a atuação das forças de mercado e abrir alternativas para 

reduzir o Estado e utilizar a capacidade produtiva ociosa do setor privado. A 

privatização da economia, a desestatização de empresas públicas, a terceirização e os 

processos de cooperação com o setor privado através da parceria público-privada 

ganham fôlego como formas de superar a falta de recursos públicos para enfrentar os 

problemas sociais e as carências de infra-estrutura no país. 

 

                                                 
31 Segundo FIX (200)1, o projeto conseguiu driblar as críticas e ser aprovado pela sua “aparência de 
projeto social”. (p.73). 
32 Segundo São Paulo 1994, “se trata de uma política eminentemente social, cujo objetivo é proporcionar 
moradias dignas à população favelada”. p 205 
33 A população favelada já atingia cerca de 6,6 % do total da população do  município, e a população 
em habitações subnormais (favelas, núcleos e cortiços) era de 33% da população do município. (SÃO 
PAULO 1986, p.793). A demanda prioritária estimada pela proposta da Lei do Desfavelamento era de 
1,1 milhão de favelados (SEMPLA 1994, p.15). 
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Este cenário passou também a influenciar a busca de alternativas para as políticas 

públicas urbanas. Em São Paulo, para realizar as grandes intervenções viárias 

propostas pelo governo Jânio Quadros, estas foram associadas à canalização de 

córregos, sobre o pretexto de agir para acabar com as enchentes, um foco histórico de 

problemas socioambientais da cidade, traduzidas em pontos críticos de inundação, 

levantados no diagnóstico do Plano Diretor 1985. De fato, a conexão entre os dois 

problemas permitiu ao governo Jânio Quadros pleitear junto ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID um empréstimo para o Programa de 

Canalização de Córregos e Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social 

dos Fundos de Vale, o chamado PROCAV. Entretanto, o BID exigia do governo 

paulistano recursos inexistentes de contrapartida local para o reassentamento das 

populações faveladas para viabilizar as obras viárias e as canalizações. 

 

De outro lado, a cidade iniciava um convênio com a cidade de Toronto no Canadá, 

que trazia novas idéias sobre “jogos urbanos” entre poder público e a iniciativa 

privada, a partir de exceções ao zoneamento, permitidas na legislação americana e 

canadense e que poderiam ser explorados no Brasil.34Segundo AZEVEDO NETO 

(1977a, p.45), citando autores como Babcok (1990), Benson (1970), Renard (1991),  

Tomlinson (1987), Smolka (1985) abordavam questões semelhantes como o 

“incentive zoning”, “inclusionary zoning” e a “density transfer”.  

 

Mas a grande inovação e inspiração era mesmo nacional. Os arquitetos urbanistas 

Clementina De Ambrosis e Domingos Theodoro de Azevedo Neto vinham 

trabalhando desde 197535 em torno do conceito do solo criado, o qual era formulado 

a partir de que os direitos de construir acima de determinado limite (o básico de uma 

vez a área do terreno) e a densificação correspondente, criava um solo virtual, objeto 

de um valor intrínseco a ser estipulado e que pertencia ao interesse público. Este 

poderia ser vendido ou trocado, tendo como contrapartida recursos para garantir a 

ampliação dos recursos públicos locais. 

 

                                                 
34 TORONTO CITY (1987). 
35 AZEVEDO NETO (1977)  
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No caso da lei do Desfavelamento, o direito de construir acima do limite permitido 

do zoneamento até um máximo de quatro vezes era estipulado pelo poder público, de 

forma a viabilizar um determinado empreendimento privado, em uma área de terreno 

ocupada por favelas. “Os proprietários poderão requerer a modificação dos índices e 

características de uso e ocupação do solo do próprio terreno ocupado pela 

favela”.(Artigo 1º - Lei n. 0.209) (SÃO PAULO 1986, p 795). A contrapartida, neste 

caso não seria em espécie, mas em quantidades de habitações de interesse social a 

serem entregues pelo empreendedor à prefeitura, em locais por ela determinados.   

 

Para tal proposta e para a operacionalização da lei foi criado na SEMPLA o Grupo 

das Operações Interligadas, que elaborava os pareceres sobre os pedidos de 

participação nessas operações. O grupo realizava análises urbanísticas e as avaliações 

do benefício e da contrapartida eram feitas caso a caso, considerando os efeitos no  

entorno, para avaliar as propostas de ampliação de potencial construtivo de 

erradicação de favelas. Eram emitidos pareceres sobre os valores do benefício e de 

contrapartida em habitações e estes enviados à CNLU, que deliberava sobre os 

pedidos, por meio de resoluções aprovadas.36 

 

As críticas mais freqüentes ao projeto eram que este não previa a participação dos 

favelados nas negociações sobre seus destinos, com risco de conflito nas remoções; e 

que as restrições ao zoneamento eram indiscriminadas e sem limites, trazendo risco 

para a infra-estrutura instalada. A crítica mais contundente era em relação à 

negociação direta entre o poder público e a iniciativa privada, dada a ausência de 

mecanismos que garantissem a transparência e a lisura do processo. Entretanto, 

durante o primeiro período de aplicação da lei, seus maiores opositores seriam os 

defensores da lei do zoneamento, associações de bairros jardins, mais do que os 

favelados transferidos para locais distantes das suas antigas moradias. 

 

                                                 
36 Um das principais intervenções foi na favela Cidade Jardim com cerca de 140 famílias e a maior 
delas a favela Juscelino Kubistchek, ao lado do corredor sudoeste a ser construído no governo Jânio 
Quadros  no Itaim Bibi com cerca de 1.100 famílias. Seus moradores foram transferidos para 
conjuntos habitacionais. A primeira favela teve sua população transferida para o conjunto Adventista 
em Campo Limpo e a segunda para o conjunto São Nicolau, na Vila Industrial.  
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O balanço do período de aplicação 1986/1994, realizado pela SEMPLA em 1994, 

registra que “foram construídas 4.312 Habitações de Interesse Social – HIS e 

aprovadas mais 2.875 HIS, perfazendo um total de 7.185 HIS”; “cerca de 390.000 

dólares a cada 30 HIS construídas”, para demonstrar os resultados sociais da política 

pública que atravessou os governos municipais de Jânio Quadros, Luiza Erundina e 

Paulo Maluf.  Sobre o aspecto financeiro, “o governo municipal recebeu no curto 

prazo, recursos estimados em 9,3 milhões de dólares anuais, equivalentes a 35,5 % 

do orçamento em 1994 e de 4 a 24 % dos recursos destinados para habitação nos 

anos de 1989 e 1991, respectivamente”. (SEMPLA 1994, p.127) 

 

O instrumento passaria a ser chamado de Operações Interligadas e foi de fato 

utilizado para o gradual desfavelamento de áreas com maior interesse pela iniciativa 

privada. Segundo o urbanista Domingos Theodoro de Azevedo Neto, os 

parcelamentos do solo não eram objeto de exceção e as intervenções eram pontuais e 

de porte abaixo do exigido pelo Plano Diretor 1988, para o qual era requerido a 

aplicação do EIA/RIMA.37 

 

No aspecto urbanístico e ambiental para a cidade, a SEMPLA  (1994) reconhece que 

“exceções não resolvem todos os problemas do zoneamento e “está longe de resolver 

os problemas inerentes ao controle do uso do solo”, e reconhece ainda a necessidade 

de “buscar novas soluções, como as operações urbanas, o solo criado, a outorga 

onerosa dos direitos de construir adicionais, e a fixação de estoques de área 

edificável para grandes conjuntos de lotes”, todos estes novos instrumentos seriam 

propostas inseridas no projeto do Plano Diretor de 1991. ( p.200) 

 

De fato, criava-se uma forma de abrir alternativa aos limites impostos pelo 

zoneamento sem um enfrentamento global, mas alterava as regras apenas nos locais 

de maior interesse para a iniciativa privada. A questão da sobrecarga na infra-

estrutura urbana e no conjunto dos serviços públicos gerados não foram mensurados 

e mitigados nem caso a caso e tampouco em seu conjunto. Neste caso o instrumento 

de Avaliação de Impacto de Vizinhança poderia contribuir na análise dos impactos  

                                                 
37 Entrevista em Maio 2004. 
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associados a cada caso, e acompanhado de um sistema de gestão participativo. De 

forma geral, a proposta demonstrava a necessidade de uma revisão geral do 

zoneamento urbano, com a colocação de limites de construção máximos aos lotes e 

estoques aos distritos da cidade.  

 

O sistema funcionou até que, em 1993, durante o Governo Maluf, com a aprovação 

da lei de criação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – Lei no 

11.426 de 18/10/1993 foram introduzidos no projeto de lei do Executivo, pelo 

vereador Arnaldo Madeira, dois artigos específicos (41 e 42), que requeriam que as 

resoluções da CNLU sobre as interligadas fossem também aprovadas pela Câmara 

Municipal. Maluf vetou os dois artigos ao sancionar a lei, contudo a Câmara 

derrubou o veto e o tema ficou em aberto. 

 

A partir de então o poder público perdeu o interesse pelas operações interligadas tal 

como havia sido formulado pela lei do desfavelamento. Um novo projeto de lei foi 

encaminhado à Câmara Municipal de São Paulo em 1995, transformando as 

contrapartidas exigidas em habitações por recursos financeiros. Posteriormente, as 

Operações Interligadas foram objeto de investigação por uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito na Câmara Municipal, que concluiu seus trabalhos em 2003.  
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6.3. O Planejamento Urbano no Município de São Paulo no Período 
1991-2000 

 

6.3.1. A Lei Orgânica do Município de São Paulo 

 

Em relação à política ambiental e urbana, a Lei Orgânica do Município (LOM), 

aprovada em 1990, definiu as bases do processo de planejamento do município para 

essa década, propondo um processo permanente, descentralizado e participativo. 

Instituiu o plano diretor como instrumento de gestão da cidade, assegurando a 

participação dos cidadãos em todas as suas fases, por meio de instâncias de 

representação de entidades e de instrumentos (como tem a palavra instrumento 

acima, seria importante substituí-la) de participação popular. (Seção 1 – Artigo 143). 

De acordo com a LOM, o processo de planejamento é integrado pelo Plano Diretor 

Municipal, plano plurianual e planos setoriais e regionais específicos. (SÃO PAULO 

CIDADE, 1990) 

 

A política urbana, definida pela Constituição Federal de 1988, e ratificada pela LOM, 

tem por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

propiciar a realização da função social da propriedade urbana e garantir o bem-estar 

de seus habitantes”. Artigo 148 (SÃO PAULO CIDADE, 1990).  

 

Uma série de objetivos de proteção ambiental são definidos na LOM, a saber: o 

controle da ocupação e a correta utilização das áreas de risco geológico, o uso 

racional dos recursos hídricos, a criação de áreas com especial interesse histórico, 

urbanístico, social, ambiental e cultural, o combate a todas as formas de poluição 

ambiental, e a preservação dos fundos de vale de rios, córregos e leitos e em cursos 

não perenes, entre outros. 

 

A LOM absorveu os princípios da constituição federal, destacando-se as exigências 

para os proprietários de solo urbano não-edificado ou subutilizado: de parcelamento 

e edificação compulsória, imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e 

desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública, a serem regulamentados 

por lei específica, e o usucapião especial de imóveis urbanos. 
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A LOM instituiu também a possibilidade do município utilizar novos instrumentos 

urbanísticos como o direito de superfície; a transferência do direito de construir; a 

requisição urbanística e a contribuição de melhoria, para assegurar os “princípios e 

diretrizes da política urbana” e para a “efetivação da política de desenvolvimento 

urbano adotará legislação de ordenamento do uso do solo urbano compatível com o 

Plano Diretor”. (SÃO PAULO CIDADE, 1990) 

 

Além dessas medidas, que já atualizavam a política urbana e colocavam por terra o 

Plano Diretor Municipal de 1988, a LOM instituiu ainda o Relatório de Impacto de 

Vizinhança – RIV, aplicável a obras e equipamentos de iniciativa pública ou privada, 

que tenham em termos da lei “significativa repercussão ambiental ou na infra-

estrutura urbana”, ampliando o leque de instrumentos de gestão ambiental urbana. 

 

Os planos setoriais, a exemplo dos sistemas de transportes e do viário estrutural, 

deveriam estar de acordo com o Plano Diretor, incluindo o “tratamento urbanístico 

para as vias e áreas contíguas à rede estrutural de transportes e a elaboração de 

política de habitação integrada ao desenvolvimento urbano”. 

 

Em relação ao meio ambiente (LOM capítulo V), “o município deverá preservar, 

conservar e recuperar o meio ambiente e instituir o sistema de gestão ambiental da 

qualidade”, e “as medidas mitigadoras dos impactos negativos deverão estar 

relacionadas na licença municipal”. 

 

A inclusão dessas exigências na licença orientou a necessidade de incluir na “licença 

municipal” critérios ambientais, indicando um caminho para integração do controle 

das atividades urbanas não apenas sobre o uso do solo, mas sobre a proteção do 

ambiente. 

 

A principal questão a se observar na LOM é que a lei não incluiu de forma explícita a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, quando o conceito já vinha sendo 

largamente discutido nos fóruns nacionais e internacionais, a partir da divulgação do 

Relatório Brundtland, produzido pela ONU em 1987.  
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6.3.2. A Proposta do Plano Diretor de 1991 
 

Em função da desatualização do Plano Diretor 1988 em relação à Constituição 

Federal de 1988 e à aprovação da LOM em 1990, a Câmara Municipal fixou para 5 

de fevereiro de 1991, o prazo de atualização do Plano Diretor do município. 

 

Os estudos e debates coordenados pela SEMPLA, no período de 1988 a 1991, deram 

origem a um projeto de lei apresentado à Câmara municipal em fevereiro de 1991, 

período em que a crise do planejamento se acentuava, em face de uma conjuntura 

dominada pela onda mundial do neoliberalismo, com a globalização da economia e a  

tendência de redução do envolvimento do Estado. 

 

Os temas debatidos incluíam da privatização de empresas estatais à necessidade de 

reduzir as atribuições dos órgãos públicos e o número de funcionários, o 

esvaziamento orçamentário das instituições públicas e o papel do Estado; sendo tudo 

objeto de reavaliação. Conforme analisado anteriormente, o governo Jânio Quadros 

já praticava largamente o “processo de planejamento urbano sem plano”, e buscava 

nas parcerias público-privado a solução para problemas sociais e urbanos, utilizando 

para isso as Operações Interligadas. 

 

O Plano Diretor de 1991, apresentado durante o governo Luiza Erundina, pretendia 

ser um instrumento básico de implantação da reforma urbana, com o objetivo de 

reduzir as desigualdades existentes no espaço urbano1, e para tal, recuperava e 

atualizava a leitura da cidade e os conceitos ambientais do PD 1985, e ... “uma de 

suas marcas foi a incorporação dos agentes intervenientes no espaço urbano no 

processo de elaboração do plano, contrastando com o histórico de formulações a 

portas fechadas dos planos diretores em São Paulo.  (ANTONUCCI  2002,  p. 162). 

 

Propostas do Plano Diretor de 1991 

 

Segundo a exposição de motivos da proposta, o plano tinha como intenção principal 

                                                 
1 NERY JR &  ROLNIK, S/D  
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estabelecer um mecanismo que ao mesmo tempo racionalizasse a infra-estrutura 

urbana, potencializando os investimentos já realizados, e distribuísse os ônus e 

benefícios decorrentes das obras e serviços de infra-estrutura de forma a recuperar 

para a coletividade, a valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

(SÃO PAULO CIDADE  1991a, p.2)  

 

Para tal, dez anos antes da aprovação do Estatuto da Cidade, o plano propunha a 

aplicação da Outorga Onerosa do Potencial Construtivo, e a adoção do Coeficiente 

de Aproveitamento Construtivo, único na cidade, para “resgatar a isonomia dentro da 

cidade”, referindo-se ao valor diferenciado dos terrenos estabelecido a partir do 

zoneamento de 1972. 

 

A proposta foi apresentada com o objetivo de alterar o cenário de concentração 

territorial criado no zoneamento de 1972 (vigente até 2004). Pela lei vigente, em  

82,7% da área da cidade utilizava-se o Coeficiente de Aproveitamento de 1 vez a 

área do terreno (único), podendo-se chegar no máximo a 2 em cerca de 60% da 

cidade. Além disso, apenas 10% da área da cidade era mais adensável, onde se 

autorizava os proprietários a atingir o Coeficiente de Aproveitamento máximo de 4 

vezes a área dos terrenos, em lugares que nem sempre eram os mais adequados para 

tal, sem nenhuma contrapartida para o poder público, estabelecendo-se ainda 4% de 

zonas estritamente residenciais, onde o CA máximo era 1 e não poderia haver 

verticalização, conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 12 – Percentual de Zonas de Uso segundo os e Coeficiente de 
Aproveitamento Construtivo no Município de São Paulo2. 
 

Zonas de Uso (Lei de 

Zoneamento 1972) 

CA - Coeficiente de 

Aproveitamento 

Percentual de 

quadras utilizáveis 
Z1 (estritamente residenciais) 1,0 4% 

Z2 (zonas mistas) Máximo até 2,0 60 % 

Z3, Z4, Z5 e similares De 2,0 até o máximo até 4,0 11 % 

Fonte: SEMPLA 2004a 

 

Assim, qualquer proprietário de lote, localizado nos 10 % das áreas onde o potencial 

poderia chegar a 4., teria “uma espécie de privilégio: a propriedade é mais valiosa 

ainda que o proprietário não tenha pago nada à comunidade por este direitos”.  

(SINGER 1995, p.187)3. 

 

Além disso, o zoneamento de 1972, detalhado posteriormente por um conjunto de  

116 leis, passou uma “suposição implícita” de que a estrutura de uma cidade em 

desenvolvimento como São Paulo era fixa ou poderia ser fixada por meio de 

restrições à densidade e ao uso aplicados simultaneamente.  

 

Segundo SINGER (1995), a suposição de fixação por meio de restrições de 

densidade e de uso é pouco realista em qualquer cidade e está longe de ser ingênua 

.corresponde a interesses vitais de proprietários, sobretudo em áreas residenciais de 

classes mais altas. Em tais áreas, o valor da propriedade depende da preservação da 

qualidade de seus arredores. Se estes arredores fossem “invadidos” por usos menos 

desejáveis, por exemplo lojas e escritórios, seu caráter exclusivamente residencial se 

perde, bem como o prestígio social da localização. Para tal classe de proprietários, 

qualquer mudança é perigosa e a regulamentação do zoneamento em São Paulo 

parece corresponder, em larga escala, ao ponto de vista deles. (p.187 )  

 

Para que o crescimento da cidade ocorra onde seja possível devido à existência de 

“capacidade suporte” da infra-estrutura, sem envolver altos investimentos e sem 
                                                 
2  De acordo com a Legislação de Uso e Ocupação do Solo, em vigor ate fevereiro de 2005. 
3 Economista e Secretário de Planejamento durante o governo Luiza Erundina (1988/1992).  
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levar à degradação urbana, o plano estabeleceu o CA Básico único de 1,0 para toda a 

cidade, e o zoneamento da cidade foi transformado em duas grandes zonas, uma zona 

adensável (artigo 8º), onde a área construída por lote poderia exceder aquela 

determinada pelo coeficiente único (1,0); e uma zona não-adensável (artigo 15), onde 

o aproveitamento construtivo seria no máximo 1,0, com o objetivo de “aumentar a 

oferta de terra urbanizável e, ao mesmo tempo, garantir a permanência de áreas 

produtivas e a preservação dos recursos naturais” e “a manutenção de atividades 

primárias essenciais para a qualidade de vida (produção de água, alimentos, 

reflorestamento, mineração)” (SÃO PAULO CIDADE 1991a.  

Segundo a exposição de motivos do plano, esta mudança “corresponde a uma 

recuperação do capital social pela recuperação dos investimentos públicos já 

investidos na cidade.”  

 
A proposta de macrozoneamento do Plano Diretor de 1991 pode ser visualizada no 
Mapa de Macrozoneamento.  
Figura 12 – Plano Diretor 1991: Proposta de Macrozoneamento 

 
Fonte: SEMPLA (1991a) 

Para a zona adensável foi estabelecido um estoque de áreas construídas adicional de 

23 milhões de metros quadrados2, sendo 14 milhões residenciais e 9 milhões não-



 

 

247

residenciais, distribuídos nas sub-zonas, de acordo com o objetivo da obtenção do 

equilíbrio entre usos. As áreas construídas adicionais (definidas pelo estoque de solo 

criado) poderiam ser adquiridas pelos proprietários que desejassem construir acima 

do coeficiente básico único por meio da outorga onerosa. Este estoque poderia ser 

ampliado no futuro, de acordo com os aumentos na capacidade de infra-estrutura, o 

que tornaria dinâmico o processo de uso e ocupação do solo na cidade. 

 

O plano propunha também um Fundo de Urbanização (artigo 49), constituído 

especialmente da receita advinda da “outorga onerosa” de utilização de área 

edificável superior ao CA=1,0, cujos recursos seriam destinados a prioridades 

essenciais da cidade: habitação de interesse social; implantação e conservação de 

áreas verdes; obras de drenagem e obras viárias constantes da rede estrutural de 

transportes. 

 

Segundo SINGER (1995) 

 “o valor de mercado de imóveis é amplamente determinado pelo acesso a 

serviços que permite ao usuário....Por isso, o direito de edificar nessas terras 

além de um certo limite, isto é, de adensá-la, vale dinheiro. O valor de cada 

metro quadrado adicional deveria ser repartido entre o fundo de urbanização e 

o proprietário” (p.195). 

 

Para SINGER (1995), essa política acabaria com a segregação de usos ou 

especialização espacial, danosa para São Paulo, e ofereceria um incentivo econômico 

ao uso misto do espaço, permitindo um uso mais integral da infra-estrutura, e 

induziria a menores deslocamentos casa-trabalho. 

 

A Cidade Legal e a Cidade Real 
 

Outras condições básicas do plano, foram a consideração da cidade real (favelas, 

cortiços, loteamentos irregulares e clandestinos, habitações precárias e em desacordo 

com a legislação), e a viabilidade e as possibilidades concretas de alterar e interferir 

nessa realidade, uma vez que...“apenas 35 % da cidade de fato estavam de acordo 

com as regras determinadas pela legislação municipal (zoneamento, código de obras 
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e lei de parcelamento)”, a chamada cidade legal.. Segundo Singer 1995, as moradias 

ilegais, a chamada cidade real, composta por cortiços, favelas e loteamentos 

clandestinos compunham 65% da cidade (SINGER 1995, p.184). 

 

Para enfrentar o problema foram criadas as Zonas Especiais de Interesse Social - 

ZEIS, “para garantir melhores condições de habitabilidade às populações de baixa 

renda”. Nessas zonas, abrangidas por favelas, cortiços e loteamentos irregulares, os 

lotes seriam legalizados e receberiam infra-estrutura urbana. “A terra não lhes seria 

dada, mas vendida sob condições que pudessem cumprir”. Haveria também o 

estímulo à produção de Habitação de Interesse Social – HIS pela iniciativa privada, 

com o direito de construir acima de 1,0 gratuito, se destinado a este fim. (SÃO 

PAULO CIDADE 1991a p.2)  

 

Segundo ANTONUCCI (2002), todo o conjunto de idéias produzido pelo movimento 

pela reforma urbana, a crítica aos planos diretores anteriores, elaborada pelo Grupo 

de Habitação e Política Urbana do Partido dos Trabalhadores, e o conhecimento 

sobre São Paulo, produzido na Universidade e na SEMPLA, foram utilizados na 

formulação da proposta. 

 

O Plano também previa as Operações Urbanas com estoques exclusivos e 

circunscritos a uma determinada área, mediante plano urbanístico e de obras, a ser 

realizado com os recursos envolvidos na operação, e também o Consórcio 

Imobiliário e as Operações de Interesse Social, estas que eram uma nova versão para 

as operações interligadas, também aplicadas na gestão Luiza Erundina. 

 

O Enfoque Metodológico do Plano 
 

O plano não adotava nenhum modelo de estrutura urbana, mas escolhia um único 

foco, o de romper com a lógica de produção do espaço. Era sem dúvida um caminho 

arriscado, pois a Constituição Federal não havia incorporado a maioria das propostas 

do movimento pela reforma urbana, nas quais se baseavam as do plano, e, ao se 
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apostar todas as fichas nesse foco, seria tudo ou nada.4. O enfoque metodológico do 

plano exposto em SÃO PAULO CIDADE 1992c.  

para a formulação do Plano Diretor não se partiu de uma proposta de estrutura 

urbana, para então delinear intervenções nas infra-estruturas e políticas 

setoriais, porque se percebeu uma nova tendência de localização de pólos de 

emprego/consumo, muito mais probabilística do que pré-determinada por 

uma estrutura hierarquizada de centros e sub-centros e se detectava o 

movimento permanente de geração da carência de infra-estrutura em função 

da dinâmica do mercado do solo urbano. (p.1) 

 

Dessa forma, o Plano Diretor 1991 passou a enfrentar os conflitos presentes na 

cidade, os quais já foram observados no capítulo 4.1 - análise da legislação de uso do 

solo (zoneamento de 1972), apresentando uma proposta para modificar pela primeira 

vez a estrutura existente após quase 20 anos de operação do zoneamento. Foi uma 

primeira tentativa do Plano para deixar de ser generalista e apenas normativo, e agir 

de forma concreta sobre os problemas da cidade, instituindo novos instrumentos de 

gestão urbana e reduzindo o domínio do zoneamento sobre o plano diretor e os 

privilégios dele decorrentes . Entretanto, as reações à proposta foram proporcionais 

aos interesses contrariados, como se verifica a seguir. 

 

Aspectos Ambientais da Proposta de Plano Diretor 1991: Diretrizes e 
Conceitos 

 

A leitura da cidade realizada para o Plano Diretor 1991 apresentava um quadro 

crítico de problemas ambientais para a qualidade de vida no Município de São Paulo, 

a saber: 

 

 

 

 

                                                 
4 O setor de planejamento urbano sofreu uma ruptura. Estabeleceu-se que a elaboração do Plano 
Diretor  partiria da “cidade real, e não de um modelo abstrato e ideal. Buscava regulações que 
conseguissem atualizar as normas urbanísticas adaptando-as aos novos tempos, permitindo que a 
cidade entrasse no terceiro milênio com suas fronteiras verdadeiramente abertas”. (ROLNIK 1997). 
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Problemas Ambientais do Município Segundo o Plano Diretor 1991 
 

 468 pontos críticos de enchentes; 

 aumento dos casos de leptospirose, com 157 confirmados em 1990 e  477  indicados em 

1991; 

 5 milhões de metros cúbicos de lixo, material sólido e matéria orgânica despejados 

anualmente nos rios Tietê e Pinheiros; 

 12 toneladas de lixo coletadas e apenas 5 % recicladas; 

 mais de 50 mil moradores localizados em áreas com riscos de enchentes; 

 um milhão de habitantes em áreas de proteção aos mananciais, sem coleta e tratamento de 

esgotos; 

 4 milhões de toneladas de CO2 expelidos diariamente por 4,5 milhões de veículos em 

circulação; 

 somente 2,8 % de áreas verdes públicas na área urbanizada; 

 91 % da população de 15 milhões de habitantes atendida por rede de água e 59 % por rede de 

esgoto, sendo que apenas 10 % são tratados; 

 350 quilômetros de córregos canalizados; 

 várzeas e fundos de vales em estado de saturação, solos moles ocupados, dificuldades de 

drenagem e riscos de inundação; 

 alto grau de impermeabilização da cidade; 

 a mancha urbana dobrou de 1976 a 1987 na região de mananciais e nela residem 1 

milhão de moradores , dos quais 62% têm renda inferior a 8 salários mínimos. 

Fonte: (SEMPLA 1991c) 

 

A identificação dos problemas deu-se simultaneamente à ampliação do conhecimento 

dos problemas ambientais da cidade e se aprofundou no período após 1992, 

particularmente com o reconhecimento das áreas com alta declividade, com a 

elaboração da carta de declividades do município por meio de convênio com o IPT, e 

dos movimentos precursores à Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento – a Rio 92, realizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.  

 

No bojo da preparação da conferência diversos programas ambientais importantes 

foram delineados e novas linhas de financiamento bilaterais foram buscadas pelo 

governo do Estado, e terminaram por levar à definição de importantes programas 

ambientais: o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga e a 

criação do SOS Mananciais entre o governo do Estado e as prefeituras da região; o 
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Programa de Despoluição do rio Tietê, a operação de fechamento da circulação de 

veículos na área central pela CETESB, a criação da APA do Carmo em 1989, com 

cerca de 8,7 milhões de metros quadrados. No município foi implantada a coleta 

seletiva de lixo doméstico com a participação de ONGs, como projeto-piloto em 

áreas de classe média de maior visibilidade na área ambiental. 

 

Em relação à gestão ambiental municipal, optou-se pela criação de uma Assessoria 

Especial de Meio Ambiente junto ao gabinete da prefeita Luiza Erundina, com uma 

equipe reduzida que coordenava a distância a implementação e discussão de projetos 

nos outros órgãos municipais. 

 

Para FERREIRA (1998). “Os problemas mais diretamente relacionados à 

deterioração ambiental, tanto no processo de discussão e implementação de políticas, 

quanto na divisão do orçamento municipal ficaram à margem dos interesses 

chamados pelos policemakers locais de prioritários” (p.36). 

 

Nesse sentido, o que acontecia na sociedade contrastava com as propostas ambientais 

apresentadas no Plano Diretor de 1991. As propostas eram insuficientes e pouco 

dialogavam com o conjunto de programas estaduais metropolitanos, à exceção do 

Programa Guarapiranga.  

 

A questão ambiental, por sua vez, não foi o enfoque principal e o plano não utilizou 

o conceito de sustentabilidade do desenvolvimento. Essa posição pode ser explicada 

pelo enfoque metodológico adotado e pela dependência do enfoque ambiental em 

relação ao enfrentamento das carências sociais, conflitos presentes no zoneamento da 

cidade, e pela tentativa de se romper com os privilégios existentes no território 

central da cidade, como objetivo principal do plano.  

 

Entre as propostas ambientais do Plano Diretor 1991 destaca-se a criação das ZEPS – 

Zonas Especiais: destinadas a preservar, proteger e recuperar o ambiente, com 

coeficiente de aproveitamento baixo e que permitia aos proprietários de lotes nessas 

áreas transferir seu potencial construtivo para outras áreas, em face do interesse 
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social da preservação. Foram estabelecidos os seguintes tipos de ZEPS: as áreas de 

interesse paisagístico ou urbanístico que eram preservadas; áreas onde os terrenos 

eram frágeis - várzeas e locais suscetíveis à erosão, ou de proteção a mananciais. 

 
Figura 13 – Plano Diretor 1991: Proposta de Zonas Especiais 

 
Fonte: (SEMPLA 1991a) 

 

Outro destaque importante do plano foi a proposta de mecanismo de controle do 

impacto ambiental urbano de determinados empreendimentos segundo o porte (área 

construída computável maior ou igual a 40 mil metros quadrados para os 

residenciais, 20 mil para os não-residenciais - exceto os industriais), a natureza da 

atividade ou porcentagem do estoque construtivo utilizado. Esses empreendimentos 

seriam objeto de “análise e avaliação específica com vistas a adequá-los ao ambiente 

urbano” (artigos 37 e 38). Para isso deveriam apresentar o Relatório de Impacto de 
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Vizinhança - RIV. Previa-se também a aplicação do EIA/RIMA conforme a 

legislação em vigor. 

 

A proposta de instituir o RIV pelo Plano Diretor 1991 inspirou a sua introdução no 

país como instrumento de gestão urbana para cidades, instituído posteriormente em 

2001 com o Estatuto da Cidade. O RIV, também previsto na Lei Orgânica do 

Município, foi regulamentado na Lei Municipal 11.228 de 26/06/92, e pelo Decreto 

Municipal 34.713/94, para ser aplicado “na implantação de empreendimentos 

causadores de impacto de vizinhança”.  

 

Eram ainda propostas as Áreas de Interesse Ambiental-AIA que, devido às suas 

características ambientais, mereceram propostas de controles adicionais do 

parcelamento, uso e ocupação do solo, abrindo caminho para integrar os parâmetros 

ambientais ao zoneamento tradicional: várzeas, encostas com alta declividade 

sujeitas à erosão; áreas de proteção aos mananciais, de acordo com a legislação 

estadual.  

 

O livro “São Paulo Crise e Mudança” 1990 apresentou uma leitura da cidade que 

subsidiou a elaboração do Plano Diretor 1991. Nele, o problema do meio ambiente 

no Brasil é visto como “predatório desde o período colonial e o avanço do 

capitalismo no Brasil não diminuiu a destruição do meio ambiente”. No caso de São 

Paulo, onde existe uma lógica que deveria ser revertida na qual.... 

“longe de representar ausência de planejamento, o padrão periférico responde 

a uma estratégia máxima de acumulação capitalista. Viabiliza o assentamento 

de amplos contingentes populacionais em loteamentos destituídos de tudo 

através de um sobre trabalho de auto-construção e reduz ao mínimo a 

necessidade de investimentos em moradia e infra-estrutura” (SEMPLA 

1991b, p. 77). 

 

A leitura ambiental do plano ficou mais explícita no texto introdutório à política 

ambiental proposta em 1992. Nele, a “situação ambiental da cidade é também fruto 

do processo de construção da cidade”. E afirma-se que ...“a proposta de 
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regulamentação ambiental, desvinculada de uma produção sobre o processo mais 

global - sobretudo via política habitacional e de uso e ocupação do solo – é um 

discurso vazio e ineficaz”. Assim, houve uma leitura ambiental da cidade, mas ela foi  

determinada pelo objetivo de transformação mais geral proposto no Plano Diretor 

1991. (SÃO PAULO CIDADE 1992c, p.1) 

 

O texto valorizou a legislação de controle ambiental, a experiência acumulada 

referente à aplicação do EIA/RIMA e o desenvolvimento do conhecimento sobre o 

território e respectivas avaliações, mas questionou sua eficiência em relação ao 

objetivo principal da política: 

todavia em relação ao seu objetivo principal, de ordenação do processo de 

apropriação de recursos naturais e ocupação do território numa perspectiva 

ambientalista, o instrumento foi, no mínimo, ineficiente, chegando a ter 

efeitos negativos, na medida em que agravou características perversas do 

modelo econômico, relativas a super concentração de riquezas e exclusão 

social. (SÃO PAULO CIDADE 1992c, p.3). 

 

Segundo SÃO PAULO CIDADE (1992c), a legislação e a política de proteção 

ambiental. 

com dispositivos restritivos em relação à ocupação de áreas de interesse 

ambiental (como áreas de mananciais, fundos de vale e áreas de alta 

declividade), descolados de compensação e incentivos, fizeram destes 

terrenos a grande reserva de terra para a população de mais baixa renda que 

passou a ocupá-los irregularmente, na medida de sua desvalorização no 

mercado imobiliário, como única alternativa à moradia cada vez mais 

inacessível no mercado formal (p.3). 

 

Finalmente o texto da política ambiental de 1991 fazia sua leitura do 

desenvolvimento sustentável que não constou de forma explícita no Plano Diretor 

1991...“para o Brasil e especialmente para São Paulo, modelo perfeito do binômio 

industrialização predatória e subdesenvolvimento cabe um triplo desafio: superar a 

estagnação econômica, dar condições de cidadania à grande parcela pauperizada da 
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população e promover a recuperação/conservação da qualidade ambiental”. SÃO 

PAULO CIDADE (1992c), p. 3. 

 

Na proposta de política ambiental há uma contribuição valiosa quanto ao uso de 

indicadores ambientais para a gestão da cidade na perspectiva da sustentabilidade: 

Enquanto estrutura antrópica faz-se necessário o estabelecimento de 

parâmetros referenciais, e expressões físico-territoriais que facilitem e 

otimizem a ação da esfera pública e privada. Entre os indicadores estratégicos 

sugeriu-se a seleção de pontos críticos de enchente para serem monitorados: 

incidência de mortalidade infantil e moléstias relacionadas a questões 

ambientais, áreas de risco de deslizamento, áreas críticas de poluição, regiões 

carentes de áreas verdes, etc.  (SÃO PAULO CIDADE (1992c), p. 19. 

 

O texto detecta uma falha fundamental para as avaliações ambientais na cidade, a 

falta de um sistema de indicadores reunidos em um quadro de informações urbanas 

oficiais, “contendo parâmetros de desempenho para serem utilizados como critérios 

de avaliação de impacto”. Registrou-se também a inexistência de parâmetros de 

controle sobre as emissões de onda eletromagnéticas, um problema crescente na 

cidade, sem parâmetro de controle ambiental.  

 

O Debate Político da Proposta do Plano Diretor 1991 
 

O Projeto de Lei do Plano Diretor 1991 foi encaminhado à Câmara Municipal no 

início de 1991, tramitou e recebeu parecer contrário. Mesmo tendo-se adotado, desde 

o início, uma estratégia de consultas para envolver o maior número de grupos de 

interesse, a maior parte deles não se sentiu compromissado com o Plano Diretor de 

1991. 

 

Segundo SINGER (1995, p.201).... “a maioria dos grupos de interesse não estavam 

cientes do quanto as normas que regem o espaço realmente os afetavam. Apenas os 

representantes dos arquitetos, construtores, incorporadores, corretores de imóveis e 

afins demonstravam motivação para despender tempo e energia numa questão tão 

especializada como o Plano Diretor”.  
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Ainda segundo (SINGER 1995, p 203), a principal objeção do empresariado à 

proposta era em relação à redução uniforme do coeficiente de aproveitamento único 

fixado em um.“constituía uma expropriação dos direitos de propriedade daqueles que 

detinham terrenos com CAs mais elevados. Seus direitos de edificação eram um 

componente do valor das propriedades e esse valor cairia proporcionalmente ao 

tamanho da redução”. 

 

Na verdade, a redução do valor do solo e o resgate para o poder público de parte da 

valorização imobiliária decorrente da exploração do solo eram o efeito desejado na 

proposta do Plano Diretor 1991, ou seja, os objetivos eram a redução dos preços dos 

terrenos, e a restrição aos direitos de edificações gratuitos para coeficientes acima de 

1,0. A resposta à argumentação dos empresários foi controversa, pois havia e ainda 

há dificuldade de calcular e prognosticar todas as conseqüências econômicas da 

proposta, devido aos efeitos desiguais de desvalorização/valorização nos direitos de 

propriedade, decorrentes das diversas situações criadas pelo zoneamento pré-

existente na cidade. (vide capítulo 4.1, A Lei de Zoneamento de 1972 p.98) 

 

Após a apresentação oficial do Plano Diretor à Câmara, 12 associações empresariais 

assinaram um manifesto contra a proposta, entre elas, os setores de construção, de 

arquitetura e de engenharia. Houve várias tentativas de negociar o consenso, até 

mesmo aceitando-se uma transição gradual do coeficiente para se chegar ao único, 

ainda assim, os empresários exigiam até dez anos para o degelo dos coeficientes.  

(SINGER 1995). 

 

Uma nova proposta foi elaborada e encaminhada à Câmara em 1992, ano eleitoral 

em que geralmente os trabalhos paralisam-se no 2º semestre, pois os políticos se 

dedicam às eleições. Mas novas oposições surgiram na Câmara a partir da 

apresentação da proposta, tanto pela “direita” como “pela esquerda”, e ambas 

criticaram o sigilo que cercou a elaboração do projeto de lei substitutivo. Segundo 

SINGER...“à direita, uma organização não-governamental chamada Defenda São 

Paulo, aproveitou a oportunidade para apresentar sua proposta de Plano Diretor”, 
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basicamente centrada na proteção das zonas estritamente residenciais. “Da 

esquerda..... as objeções vieram de um lobby de urbanistas que trabalhavam para os 

movimentos de moradia”, uma vez que o projeto de lei substitutivo desistia do CA 

1,0 e não garantia que os posseiros de terras públicas não seriam despejados. E ainda 

....“os mesmos vereadores que, quando consultados antes, não queriam se incomodar 

com o Plano Diretor, estavam agora convencidos de que todas as questões levantadas 

por seus críticos tinham de ser examinadas em debate aberto”  (SINGER 1995, 

p.223-224). 

 

O projeto de lei substitutivo ao Plano Diretor apresentado à Câmara em 1992 não 

chegou a ser votado e foi retirado do legislativo pelo prefeito seguinte, Paulo Maluf, 

eleito em 1992. 

 

Considerando que a principal proposta do Plano Diretor 1991 era de instituir os 

princípios da reforma urbana, e de que durante a constituinte o movimento não 

logrou obter os resultados esperados, e que se apostou todas as fichas no rompimento 

com a lógica de produção do espaço, sua não-aprovação, remeteu ao desinteresse 

político pela questão do Plano Diretor, num contexto socioeconômico em que a 

questão mais premente era a subsistência da população.  

 

Assim os interesses dominantes continuaram sendo satisfeitos com a manutenção do 

zoneamento de 1972, como único instrumento geral de política urbana, e os governos 

municipais subseqüentes Maluf (1993/1996) e Pitta (1997/2000) voltariam ao 

planejamento urbano sem plano, e baseado nas operações urbanas e interligadas. Para 

o controle dos seus impactos negativos só havia os procedimentos de avaliação de 

impacto ambiental e a exigência do Estudo de Impacto Ambiental. 

 

6.3.3. Operações Urbanas e os Impactos Ambientais Urbanos na Década 
de 90 

 
A partir do sistema criado pela Lei do Plano Diretor 88 iniciou-se um período em que 

o planejamento e a gestão ambiental urbana foram caracterizados pelo 

desenvolvimento das Operações Urbanas (OU). A primeira operação urbana, 
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aprovada por lei específica no município e também no país, foi a Operação Urbana 

Anhangabaú (aprovada pela Lei No 11.090/91), que se destinava à implantação de 

um programa de melhorias, com a participação da iniciativa privada na área de 

influência imediata do Vale do Anhangabaú. 

 

Para a implantação da OU Anhangabaú não foi realizado o Estudo de Impacto 

Ambiental para o projeto urbano, embora sua área de abrangência de 45,5 ha 

superasse a magnitude prevista na lei de PD 88, que era de 10 ha. Nesta época, o 

Sistema de Meio Ambiente Estadual, criado em 1987, o EIA já era requerido nos 

termos da Resolução 001/86 do CONAMA. (CONAMA 1986) 

 

A primeira operação urbana caracterizou-se como um projeto de intervenção urbana 

estratégica para a região central, e deu início à gestão desse tipo de operações na 

cidade, com a participação de parceiros privados para sua execução. 

 

Posteriormente, em 1997, a área da Operação Anhangabaú foi ampliada com a 

aprovação da Lei da Operação Urbana Centro (Lei 12.349 de 06/06/1997). Os 

objetivos eram os mesmos e os instrumentos aplicáveis foram a transferência de 

potencial construtivo de imóveis tombados nas Zonas Z8-200 (zona proteção ao 

patrimônio), visando reabilitá-los; e um conjunto de incentivos para dinamizar a 

construção no âmbito da operação, permitindo a construção com potencial 

construtivo muito superior aos permitidos no zoneamento de até 12 vezes a área do 

terreno (CA máximo = 12). 

 

Segundo MAGALHÃES  (2003) os resultados da OU Centro demonstraram a: 

 

 “reiteração dos efeitos perversos do mercado imobiliário através de: aumento 

excessivo do potencial construtivo acima do previsto na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo;5 transferência de potencial construtivo de imóveis 

                                                 
5 Lei nº 7.805 de 1 de novembro de 1972. 
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tombados da área central para outras regiões da cidade indiscriminada.6 Esta 

dupla possibilidade de utilização de potencial construtivo adicional revela 

uma contradição interna ao mecanismo, pois gera a concorrência entre os 

objetivos de atração de investimentos para a própria área da OUC e, revela a 

não vinculação do instrumento a uma política urbana abrangente para o 

conjunto da cidade”. (p.51) 

 

A partir de 1995 desenhou-se uma nova proporção de impactos urbanos com a 

discussão e aprovação da lei da Operação Urbana Faria Lima. A construção da 

Avenida nova Faria Lima, principal obra viabilizada pela operação, foi iniciada 

anteriormente à sua aprovação, ligando o bairro de Pinheiros até o Itaim-Bibi. Esta 

opção manteve a tradição dos governos municipais de priorizar investimentos em 

grandes obras viárias, em especial no setor sudoeste da cidade, onde há maior 

interesse para o capital imobiliário.  

 

A área no entorno do eixo das avenidas Marginal do rio Pinheiros e Faria Lima, já 

com o “glamour” de um novo centro metropolitano, transformou-se em um dos 

principais reflexos da globalização no Município de São Paulo.  

 

A avenida Marginal do rio Pinheiros e Faria Lima e seu entorno transformaram-se no 

centro da grande evolução urbana, para que a cidade pudesse fazer frente à abertura 

da economia para o mercado globalizado. O poder público investiu febrilmente na 

área, retomando as primeiras intervenções na região com a abertura da primeira 

avenida Faria Lima na década de 60, que foi acompanhada da construção do 

Shopping Center Iguatemi pela iniciativa privada (1º Shopping Center da cidade), e a 

partir dos anos 70 com a construção do Centro Empresarial São Paulo na marginal de 

Pinheiros, e ainda dos edifícios de escritórios da Bratke & Collet na Avenida Luis 

Carlos Berrini. 

  

                                                 
6 Estudos recentes realizados em SEMPLA 2002b indicam que cerca de 1.400 imóveis tombados da 
área central apresentam um potencial de transferência de potencial de cerca de 6.000.000 m2 para 
outras regiões da cidade.  
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Essas intervenções, que iriam transformar tal região da cidade no centro globalizado 

de São Paulo, foram potencializadas a partir do final da década de 80 com a 

construção do corredor viário sudoeste (Morumbi-Itaim-Bibi) com investimentos da 

ordem de 349 milhões de dólares,7 e nos anos noventa com a construção da avenida 

Nova Faria Lima durante o governo Paulo Maluf. A produção imobiliária neste setor, 

considerado o “core” metropolitano, foi responsável pelo lançamento de 3 milhões 

de metros quadrados ao ano de área construída entre 1986 e 1991.  (SEMPLA 1994).  

 

O projeto da Nova Faria Lima, originalmente proposto pelo Arquiteto Julio Neves ao 

governo Jânio Quadros, foi encampado pelo prefeito Paulo Maluf (1993-1996) com o 

propósito de transformá-la numa espécie de 5ª avenida de São Paulo, como a de 

Nova York. Para tanto, a prefeitura passou a investir na área, para a construção da 

nova avenida, com o objetivo de alavancar uma nova Operação Urbana na região.  

 

A área já apresentava grande interesse para o mercado imobiliário, como pode se 

verificar pelos megaempreendimentos projetados e posteriormente implantados na 

região: o World Trade Center,8 o edifício Birman 21,9 com mais de 80% dos 

empreendimentos decorrentes de investimentos dos fundos de pensão,1011 com a 

maior parte dos empreendimentos de propriedade destes para serem vendidos a 

futuros ocupantes, por meio de grandes operações imobiliárias. 

 

A Operação Urbana Faria Lima foi instituída como instrumento urbanístico por lei 

municipal aprovada em 1995 (lei municipal No 11.732/95), sendo seu objetivo 

principal a requalificação urbana e a construção das extensões da avenida Faria 

                                                 
7 Se somados 178 milhões de dólares no túnel sob o rio Pinheiros, 64 milhões de dólares no complexo 
viário Tribunal de justiça sob a Avenida Santo Amaro, e ainda 107 milhões com a construção do túnel 
sob o Parque do Ibirapuera, segundo os jornais da época. 
8 Implantado pela WTC Association, a partir da abertura da economia durante os anos 90. (FIX 2001, 
p19.).  
9 Fruto de uma joint venture entre a incorporadora brasileira Birman e Turner Corporation norte-
americana. (FIX 2001, p. 22.) 
10 Os imóveis em sua grande maioria fazem parte da carteira de investimentos dos fundos de pensão, 
entidades de previdência privada regulamentadas no final dos anos 80, mas que já existiam desde os 
anos 70 nas empresas estatais: o Petros (Petrobrás), o Previ (Banco do Brasil), o Valia (Vale do Rio 
Doce).  
11 O patrimônio destes fundos supera as respectivas empresas e movimenta cerca de 11,5 % do PIB do 
país. (FIX 2001, p.23 apud Abrapp, n.15, setembro/outubro de 1999). 
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Lima, criando uma via alternativa à marginal de Pinheiros. Na sua criação foi 

previsto um novo instrumento urbanístico – o Certificado de Potencial Adicional de 

Construção – CEPAC, espécie de título imobiliário que pode ser vendido 

antecipadamente para o financiamento de obras em seu perímetro. Porém este 

instrumento ainda não foi usado na OU Faria Lima e sua regulamentação na 

legislação urbanística deu-se somente em 2003.  

 

Para desapropriar cerca de 484 imóveis¹² para a construção da avenida, a Operação 

Urbana, segundo SEMPLA 2000, gastou-se de 120 a 150 milhões de dólares, 

estimados como valores arrecadáveis a partir das flexibilizações aos parâmetros do 

zoneamento. Em especial, a arrecadação decorreu do aumento do CA máximo no 

perímetro da operação para 4 vezes a área dos terrenos, a partir de uma oferta de 

2.500.000 m2 de potencial construtivo adicional, ainda sem a venda antecipada do 

CEPAC, mas com benefícios vendidos e contrapartidas calculadas projeto a projeto. 

Até junho de 2001 cerca de 161 projetos foram aprovados, sendo a maioria para fins 

não-residenciais (72%), envolvendo 783.177 m2 de potencial adicional de 

construção. Como contrapartida em função dos benefícios foram aferidos cerca de 

217.229.987 UFIRs (MAGALHÃES 2003, p.192). 

 

A Operação Urbana Faria Lima, a exemplo das demais, é avaliada em sua 

potencialidade de resultados pelo grau de interesse existente no mercado imobiliário 

e pelo potencial de transformação urbanística de imóveis existentes. A operação foi 

apresentada como uma proposta de viabilização de nova infra-estrutura viária com os 

recursos gerados pela venda de potencial construtivo adicional, decorrente de 

alterações nos parâmetros do zoneamento urbano (coeficiente de aproveitamento 

construtivo adicional, gabaritos, taxa de ocupação, usos permitidos).  

 

No caso da avenida Nova Faria Lima, a prefeitura investiu antes de se iniciar a 

operação para viabilizar a construção da avenida e para alavancar os interesses do 

mercado imobiliário, contando com a possibilidade posterior de arrecadação a ser 

criada com a aprovação da operação, optando por esta prioridade de intervenção 

entre as demais carências sociais, urbanísticas e ambientais da cidade. Para tal, 
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utilizou uma lei de melhoramento viário de 1968, que permitiu a atual extensão da 

avenida Faria Lima. 

 

A proposta da Operação Urbana Faria Lima foi a de criação de uma nova 

centralidade para a cidade, na qual a obra viária deveria ser acompanhada de um 

plano de obras e ações, para reassentamento das populações faveladas, recuperação 

da paisagem, estabelecimento de diretrizes para o mobiliário urbano, criação de 

espaços públicos, seguindo as orientações de um projeto de desenho urbano. Trazia 

consigo toda uma gama de impactos ambientais e urbanos fruto do adensamento 

construtivo proposto, com impactos significativos sobre o sistema viário e sobre a 

infra-estrutura de transportes.12 

 

Conforme discutido anteriormente, a generalidade do Plano Diretor de 1988 e a já 

ultrapassada legislação de zoneamento, vigente desde 1972, não estabeleciam um 

cenário de planejamento urbano para a cidade.  De fato, agia-se pontualmente sem 

planejamento e os impactos ambientais eram vistos como assessórios à aprovação do 

projeto urbano e à lei específica de criação da operação urbana. No mínimo, o EIA 

deveria instruir as exigências, medidas mitigadoras e os condicionantes do projeto 

urbano da operação, e estas deveriam definir obras e intervenções necessárias para 

absorver os impactos da operação, na área de influência externa e dentro da área 

abrangida pela lei específica. Mas havia pressa, e quem quisesse discutir ou exigir o 

controle dos impactos estaria contra o progresso, o qual era explicitado na 

perspectiva da arrecadação prevista pela venda do potencial construtivo adicional em 

cerca de 200 milhões de dólares. 

 

Na avaliação da SEMPLA, apresentada por MAGALHÃES (2003), as críticas à 

operação se referiam à inexistência de projetos urbanos articulados e integrados; ao 

tratamento homogêneo de setores desiguais; à análise caso a caso e à falta de visão 

de conjunto quanto à sobrecarga ou impacto adicional sobre a infra-estrutura, 

notadamente a viária, sobre o sistema de circulação e sobre as formas de uso e 

ocupação do solo; inexistência prévia de diretrizes urbanísticas e de normas de 
                                                 
12 Risco de sobrecarga do sistema viário existente e no entorno devido ao aumento do potencial 
construtivo acima de sua capacidade suporte. 
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avaliação de valores de contrapartidas; superestimativa do estoque potencial 

construtivo adicional, e inexistência de mecanismos de controle da sobrevalorização 

do preço da terra. (p.65) 

 

Os debates desde o anúncio da obra, prioritária para o governo Maluf, de 1993 até a 

aprovação da lei da Operação Urbana pela Câmara Municipal em 1995, foram 

precedidos de conflitos entre as associações de classe média moradora na região e o 

governo, com o apoio dos empresários do setor imobiliário a serem beneficiados com 

as novas regras urbanísticas, e com a participação de urbanistas de ambos os lados do 

conflito. 

 

Alguns desses itens já estavam expressos no parecer do EIA, elaborado pela FIPE 

para a SVMA em 1994, para o qual “faltam medidas mitigadoras quanto ao: impacto 

da instalação dos projetos viários sobre a organização territorial dos bairros e sobre o 

acesso dos equipamentos sociais instalados; impacto do acréscimo de potencial 

construtivo, impacto da oferta de “terreno virtual”;.... (FIPE/SVMA 1994, p.32). 

Entretanto, as medidas relacionadas a impactos diretos e indiretos à sustentabilidade 

urbana decorrentes da implantação futura da Operação Faria Lima não constaram do 

Alvará de Licença Ambiental Prévia do Empreendimento (SVMA 1994). 

 

Assim, a principal Operação Urbana foi consumada na cidade, e o sistema de 

aprovação rápido de intervenções urbanas passou a substituir o processo de 

planejamento e gestão urbana. Com a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, 

após a aprovação da lei específica da operação e com o projeto urbano de fato 

consumados (aqui está faltando uma conexão, a frase está incompleta). Ou seja, a 

avaliação de viabilidade ambiental da operação não é realizada na fase simultânea às 

demais avaliações técnicas e econômicas para apoiarem conjuntamente a tomada de 

decisão. Assim, a análise ambiental é realizada por meio do EIA já com a decisão 

tomada. Neste sentido, as causas de geração do impacto do adensamento não são 

avaliadas, e assim os impactos são somente mitigados. Esta etapa de planejamento é 

o momento para a utilização da AAE. (aqui eu não entendi se você está falando do 

que aconteceu com a operação ou se está falando genericamente) 
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Neste contexto, dificilmente os impactos negativos no tráfego, na poluição e na 

população mais pobre são mitigados, mas apenas socializados para toda a cidade. 

Magalhães 2003 recomenda “o estabelecimento de “teto” máximo de potencial 

adicional edificável para cada setor da operação em função da capacidade de suporte 

da infra-estrutura viária e dos serviços e equipamentos necessários para o adequado 

funcionamento urbano”  

 

A Operação Urbana Faria Lima é considerada uma operação bem-sucedida do ponto 

de vista da arrecadação financeira, porém estes resultados  mascaram “os aspectos 

contraditórios envolvidos na área da operação”. Os impactos da operação têm alto 

potencial de risco de segregação das populações mais pobres que se localizam na 

área, as quais podem ficar apenas com o peso dos seus impactos negativos. Os 

recursos arrecadados não podem ser utilizados para subsidiar áreas mais carentes da 

cidade, ou seus impactos na área de influência direta e indireta, devido à restrição 

legal erroneamente imposta pelo Estatuto da Cidade. 

 

Todavia, o instrumento, embora aplicado com as falhas acima descritas, permanece 

como uma inovação do ponto de vista urbanístico, dada a possibilidade de geração de 

novas fontes de investimentos para os governos municipais.  

 

Outras operações foram aprovadas na cidade: a Operação Água Branca em 1995 (Lei 

Nº 11.774/95) ainda durante o governo Maluf, embora não com o mesmo sucesso 

imobiliário. A Operação Água Espraiada, no mesmo setor sudoeste, teve sua 

primeira tentativa de aprovação em uma proposta de 1991 e, posteriormente, em 

1995, durante o governo Maluf, com o poder público, mais uma vez, se adiantando 

em alavancar os investimentos em uma área de grande interesse para o capital 

privado, com a construção da avenida e da canalização do córrego Água Espraiada, 

ligando a Marginal do rio Pinheiros (Brooklin Velho) ao Jabaquara, a partir da 

aprovação de um projeto de lei de melhoramento viário em junho de 1996. 

 

A Operação Urbana Água Espraiada e Seus Impactos Urbanos 
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Além das Operações já comentadas neste capítulo, a Operação Urbana Água 

Espraiada foi objeto de aprovação por lei em dezembro de 2001. As intervenções 

previam a continuação da avenida Luís Carlos Berrini até a Ponte João Dias 

(prolongamento de via paralela à Marginal Pinheiros), uma nova ponte sobre o rio 

Pinheiros para ligar a avenida Água Espraiada com a marginal esquerda e sua 

ampliação para sudeste da avenida até alcançar a Rodovia dos Imigrantes. Ao 

atravessar o bairro do Jabaquara, no distrito de Americanópolis, ocupado por uma 

grande quantidade de moradores em favelas a serem urbanizadas e por moradias em 

situação de risco, requeria a relocação de sua população e somava a preocupação 

com o efetivo reassentamento e a mitigação dos efeitos sociais negativos. 

 

A construção da primeira fase da Avenida Água Espraiada já havia sido objeto de 

críticas, pela manutenção dos investimentos no setor privilegiado da cidade e pelos 

impactos sociais decorrentes da expulsão da população favelada para as regiões 

periféricas. (não entendi essa parte, que nova operação, não é a Água Espraiada) 

Nesta nova Operação Urbana estes mesmos efeitos negativos de exclusão social 

poderão se repetir caso não seja objeto de cuidadoso controle.  

 

Nesse sentido, a Operação Urbana Água Espraiada, aprovada em 2001 já no governo 

Marta Suplicy, continuou a receber crítica quanto à priorização de investimentos no 

setor sudoeste da cidade, e em face das preocupações com os seus impactos 

ambientais em potencial. A análise dos documentos de análise ambiental dessa OU 

permitiu, já no contexto do Plano Diretor Estratégico, aprofundar a discussão sobre 

os impactos à sustentabilidade urbana decorrentes da operação, embora essa 

intervenção tenha sido aprovada pela Lei Municipal nº 13.260/01, portanto em data 

anterior à aprovação do plano. 

 

A Lei nº 13.260 de 28 de dezembro 2001 autorizou o Executivo emitir 3.750.000 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) para a outorga onerosa 

de área adicional de construção e modificação de uso do solo e demais parâmetros 

urbanísticos. Para o perímetro de abrangência da operação urbana estabeleceu-se o 

limite de 500.000 m2 para o Setor Jabaquara e 3.250.000 m2 de estoques adicionais 
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de potencial, os quais deverão ser alienados em leilão ou utilizados diretamente no 

pagamento de desapropriações ou obras da operação (SÃO PAULO CIDADE 

2002a). 

 

Observa-se que o EIA/RIMA foi realizado após a aprovação da lei da operação 

urbana, criando uma defasagem entre o controle e a mitigação dos impactos 

ambientais, após a fixação das obrigações do poder público em termos de 

intervenções e dos ajustes no projeto urbanístico terem sido aprovados na lei 

específica. Dessa forma, as medidas mitigadoras dos impactos ambientais serão 

somente garantidas pela licença ambiental. 

 

O Parecer TÉCNICO CADES no. 04/2003, de 28 de novembro de 2003, contendo a 

análise do EIA da OU Água Espraiada, confirmou essa defasagem, uma vez que para 

sua aprovação foram exigidas novas obras, não incluídas na lei aprovada, 

condicionadas a novos estudos ambientais para absorver os impactos da operação. 

 “Elaborar estudos de impactos ambientais específicos, previamente à sua 

implantação, a exemplo das obras de prolongamento da Avenida Chucri 

Zaidan até a Avenida João Dias e complementos viários necessários, e a 

conclusão da Avenida Água Espraiada, a partir da Avenida Lino de Moraes 

Leme até sua interligação com a Rodovia dos Imigrantes e complementos 

viários necessários”.   (SVMA 2003, p.30) 

 

O documento enfatiza que no diagnóstico “as informações apresentadas não foram 

consideradas plenamente suficientes para caracterizar a situação atual das áreas 

analisadas, especialmente nos Aspectos Urbanísticos e do Sistema Viário, Tráfego e 

Transporte”: (SVMA 2003, p.11). 

 

E ainda “quanto à Avaliação dos Impactos Ambientais, no que se refere aos Aspectos 

Urbanísticos, não foi efetuada a avaliação dos impactos a serem ocasionados pelo 

potencial adicional de construção e a modificação de usos e parâmetros urbanísticos” 

(SVMA 2003, p.11). (não entendi essa conexão, acho que não deveria iniciar um 

período, deveria se acrescentar uma vírgula) Uma vez que segundo o parecer “o 
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impacto ambiental mais significativo deverá incidir sobre os aspectos urbanísticos 

tornou-se necessário o pedido de apresentação de novos estudos para....“sustentar a 

sua avaliação, consubstanciado em 72 questões que foram encaminhadas ao 

empreendedor”. (p.13) 

 

A partir dos novos estudos solicitados, embora a análise ainda não inclua o efeito do 

adensamento nas áreas indiretamente afetadas pelas transformações,13 o parecer da 

SVMA levantou os riscos em relação ao cenário futuro do Brooklin, para citar 

apenas um dos perímetros afetados: na diminuição da permeabilidade do solo em 

conseqüência da implantação de novos empreendimentos deverá ocorrer aumento da 

quantidade de veículos em circulação, decorrente do aumento de atividades 

potencializado pelo aumento da infra-estrutura na área de influência direta e indireta, 

e “na área de influência direta, deverá ocorrer aumento da quantidade de edificações 

em conseqüência da venda de Certificados de Potencial Adicional – CEPAC’s”. 

E ainda concluiu que: 

 Se não houver a correspondente adequação da infra-estrutura existente ao 

aumento da quantidade de veículos em circulação, no novo cenário urbano 

criado poderá haver um colapso dessa infra-estrutura, decorrente do aumento 

de atividades potencializado pela outorga de solo adicional....Com o 

adensamento previsto nesta Operação Urbana, se considerarmos uma situação 

de alta acessibilidade, com as reduções por melhoria na acessibilidade, 

acrescentando-se as viagens futuras previstas, chegaremos a cifras que nos 

levam a concluir que a avenida deverá ser readequada para comportar a 

capacidade, até 2022, de 8000 a 9000 vph em 5 a 6 faixas por sentido. 

(SVMA 2003, p.22).  

Em relação às projeções para o adensamento populacional e para o sistema de tráfego 

e transporte, elaborados por meio de modelos de simulação, a conclusão do parecer, 

com a qual concordamos  ressalta... 

 “a grande dificuldade de se avaliar empreendimentos da natureza de uma 

Operação Urbana, que estão sujeitos às regras e oscilações do mercado 

                                                 
13 As Áreas de Influência Indireta consideradas foram as Subprefeitura de Santo Amaro, Pinheiros, 
Jabaquara, Campo Limpo e Butantã. 
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imobiliário e principalmente a longos prazos de vigência” e que “os modelos 

de simulação de adensamento populacional e de tráfego e transporte, embora 

considerem em sua formulação os parâmetros de regulação próprios do 

mercado imobiliário, apresentam algum grau de incerteza quanto à efetivação 

dos prognósticos, uma vez que dependem da conjuntura econômica e também 

das condições locais da infra-estrutura viária e de serviços”. (SVMA 2003, 

p.29). 

 

O parecer concluiu que “evidencia-se a importância de se incorporar à utilização de 

instrumentos urbanísticos que possibilitam aumento de área construída ou mudança 

de uso do solo, procedimentos e mecanismos de gestão que permitam o 

acompanhamento e monitoramento dos efeitos do adensamento para 

dimensionamento e definição dos investimentos necessários na infra-estrutura para 

suporte de tal excedente.” (SVMA 2003 , p.30). 

 

Se acrescentarmos aos efeitos cumulativos, potenciais integrados na área indireta das 

duas operações urbanas aprovadas para o setor sudoeste da cidade (Faria Lima e 

Água Espraiada), fica clara a necessidade de se aperfeiçoar os modelos de análise, de 

se realizar o monitoramento e o estudo prévio dos efeitos das operações urbanas 

anteriormente à aprovação das leis específicas, e de se ajustar o momento à avaliação 

ambiental estratégica antes da tomada de decisão, devido aos riscos à 

sustentabilidade urbana. Torna-se necessário também a aplicação da AAE, 

instrumento de avaliação ambiental ajustado à escala de planejamento da operação, e 

a aplicação do EIA para a análise ambiental específica posterior, coerente com a 

escala de  detalhamento do projeto urbano e das infra-estruturas necessárias. 

 

Outro fator importante a considerar nessa análise é que no primeiro leilão de 

CEPACs criados pela Operação Urbana Água Espraiada arrecadou-se cerca de 30 

milhões de reais pela venda dos primeiros lotes de CEPACs. SEMPLA 2004. 

Portanto, com grande sucesso arrecadador. Assim, o efeito positivo da arrecadação 

poderá acelerar as transformações, dado o alto interesse para o poder público, 
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indicando uma maior necessidade de aperfeiçoamento na gestão ambiental desses 

empreendimentos em direção à avaliação ambiental estratégica. 

 

Gestão Ambiental e Megaprojetos Urbanos 

 

No governo Paulo Maluf (1993/1996) foi instituído o Sistema Municipal do Meio 

Ambiente, com  a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e do CADES 

– Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio da Lei No 

11.426/1993 e Decreto No. 33.384 de 17/11/1993, tendo como figura de destaque o 

Engenheiro Werner Zulauf, primeiro secretário de meio ambiente da cidade. 

 

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, bem como o CADES – Conselho de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estruturaram a gestão ambiental no 

município. A lei municipal que criava o sistema permitia que o município pudesse 

licenciar do ponto de vista ambiental, inicialmente, apenas os empreendimentos 

públicos com impacto no município, enquanto os privados continuariam a ser 

licenciados pelo Estado. Foi o caso da revisão do Estudo de Impacto Ambiental da 

Avenida Faria Lima, conforme exigia a lei do Plano Diretor 1988, licenciado em 

âmbito municipal. 

 

Werner, com sua experiência na direção de órgãos ambientais estaduais e nacional,14 

orientou a secretaria para aplicar uma estratégia focada, principalmente, na política 

de comando e controle no município. Embora sem a tradição e os recursos existentes 

em nível estadual, estruturou uma burocracia ambiental no município, a exemplo da 

CETESB, integrando órgãos, transferindo pessoal  de outras secretarias municipais, e 

ampliando o quadro de funcionários especializados e capacitados em gestão 

ambiental. Assim, foi criada uma estrutura com cerca de 900 técnicos, para que a 

Secretaria e o CADES pudessem coordenar as atividades de gestão ambiental no 

município. 

 

                                                 
14 Werner Zulauf foi presidente da CETESB (1983), da Fundação do Meio Ambiente do Estado de 
Santa Catarina, do IBAMA, durante o Governo Collor de Melo, e em 1993, o primeiro secretário do 
Meio Ambiente do Município de São Paulo.  
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A solução adotada de reproduzir o modelo de organização já defasado das estruturas 

estaduais é bastante discutível quanto à sua eficácia para a gestão ambiental 

municipal, principalmente, devido à necessidade de entrelaçamento entre as políticas 

para o meio ambiente urbano, com maior articulação entre as políticas de 

planejamento urbano, transportes, habitação e infra-estrutura. Além disso, 

considerando-se a particularidade da cidade de São Paulo, que dada sua dimensão,  

requer a descentralização administrativa e ações integradas para as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento urbano. 

 

Apesar desses conflitos e questionamentos, os trabalhos do CADES relacionados à 

realização de Audiências Públicas, e as discussões do plenário para a análise de 

Estudos de Impacto Ambiental/Relatórios de Impacto Ambiental de projetos e 

programas, foram desenvolvidos com a “mobilização de movimentos populares, de 

cidadãos comuns e de órgãos internacionais de meio ambiente, que souberam impor 

e obrigar a revisão de itens importantes dos conteúdos dos pareceres das Câmaras 

Técnicas sobre Relatórios de Impacto Ambiental do CADES”. (CASTRO et ali, 

1999). Outro destaque da ação do CADES foi a discussão e a aprovação do Código 

Ambiental do Município, a elaboração e o acompanhamento da Agenda 21 local, e os 

trabalhos de análise do Plano Diretor de 1997,  proposto durante a administração 

Celso Pita (1997/2000).  

 

Apesar dos inegáveis avanços decorrentes da implantação do sistema ambiental 

municipal, existem graves problemas urbano-ambientais no município: a gestão dos 

resíduos sólidos, as enchentes, a poluição do ar, a gestão dos parques e áreas verdes e 

as questões socioambientais decorrentes da expansão urbana periférica sobre os 

mananciais. Do ponto de vista das políticas públicas, a falta de articulação do 

licenciamento ambiental com o de uso do solo, a aplicação do controle dos impactos 

ambientais e de vizinhança, e o exercício pleno das ações de gestão ambiental, 

controle e fiscalização ambiental sobre as indústrias e outras atividades de impacto 

local, centralizadas na escala estadual.  
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Visto por meio de lentes pragmáticas, o sistema de gestão ambiental municipal, 

centrado numa política ambiental antiquada e excessivamente focada no comando e 

controle de projetos,  adequou-se muito bem como estratégia auxiliar ao fast-track 

urbanístico do planejamento urbano sem plano e do controle pontual dos 

megaprojetos adotado pelos governos Pitta e Maluf. Na maioria dos casos tais 

licenciamentos foram realizados sem avaliar/reduzir os impactos cumulativos de 

mega-projetos como o Projeto do Corredor de Ônibus Guarapiranga, as Operações 

Urbanas Faria Lima e Água Espraiada, o Projeto de Derivação por túnel do Córrego 

Pirajussara, e a Implantação das Usinas de Incineração de Resíduos Domiciliares no 

município, e de programas estratégicos para a cidade como o Programa de 

Canalização de Córregos e Construção de Vias de Fundo de Vale, o Programa de 

Corredores de Ônibus. 

 

Em geral, esses estudos ambientais privilegiaram a avaliação dos impactos diretos de 

obras e construções e pouco consideram os impactos diretos e indiretos na 

sustentabilidade do município, em especial a avaliação estratégica das políticas, 

planos e programas que conduziram à suas elaborações. No caso do planejamento 

urbano, tanto o zoneamento municipal quanto as operações urbanas apresentam 

riscos potenciais. Mas a avaliação ambiental desses instrumentos não é verificada na 

fase de planejamento, uma vez que o sistema de gestão municipal opera mediante a 

análise e o licenciamento de projetos.  

 

Assim, a estratégia e o perfil do sistema de gestão ambiental municipal, ao focarem-

se  principalmente em avaliações ambientais pontuais e localizadas, sem criarem 

instrumentos de avaliação ambiental de políticas e programas que geram esses 

projetos, tornaram-se insuficientes e ineficazes para a discussão da sustentabilidade 

ambiental da cidade.  

 

Privilegiou-se a análise caso a caso, discutiu-se o varejo, sem contar com um 

conjunto de objetivos de sustentabilidade a atingir, que pudesse superar o quadro 

ambiental e urbano negativo do município, e ainda assim não foram estabelecidos os 

indicadores de avaliação e de resultados socioambientais. 
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Nesse sentido, faz-se necessário a integração da política ambiental e urbana e a 

criação de instrumento de avaliação ambiental estratégica de políticas, planos e 

programas municipais, com o desenvolvimento de parâmetros referenciais, modelos 

e indicadores de avaliação do adensamento urbano, de impactos sobre as infra-

estruturas e de avaliação dos impactos cumulativos, que facilitem e otimizem a 

tomada de decisão da esfera pública e privada. 

 

6.3.4. Novas  Tentativas  de  Elaboração  do  Plano  Diretor  no  Período 
1993 - 2000 

 

A partir da constatação da falta de aderência do PD 88 com as questões da cidade, 

novas tentativas de realizar o Plano Diretor municipal ocorreram durante os governos 

Paulo Maluf (1993/1996) e Celso Pitta (1997/2000). As principais são analisadas a 

seguir. Conforme verificou-se anteriormente, o planejamento urbano do município 

resumiu-se à aplicação das Operações Interligadas e Operações Urbanas e  

aprofundou o esvaziamento do planejamento na esfera metropolitana. 

 

Em 1996 reiniciaram-se as iniciativas de elaboração de um novo Plano Diretor para a 

cidade. Nesse período houve cerca de quatro secretários de planejamento no governo 

Maluf e quatro no de Pitta, os quais não chegaram a imprimir nenhuma orientação 

especial, enquanto na SEMPLA mantinha-se o sistema baseado nas decisões da 

Comissão Normativa da Legislação Urbanística – CNLU, criada pelo Plano Diretor 

1988, que servia para legitimar a interpretação dos casos omissos da legislação de 

zoneamento e a aprovação de propostas de participação de interessados nas 

Operações Interligadas e nas Operações Urbanas, em especial na OU Faria Lima. 

 

Oficialmente, o Projeto de Lei 01-0051/98 do Plano Diretor de 1998 (DOM 

14/02/1998) foi encaminhado à Câmara Municipal, a partir de debates entre as 

instituições governamentais e as instituições tradicionais interessadas na política 

urbana: sindicatos de construtores, imobiliários, instituto de arquitetos e engenheiros, 

entre outros. 
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Na exposição de motivos ao projeto de lei - PL 51, de 14 de fevereiro de 1998, foram 

explicitados os objetivos que de fato já vinham sendo aplicados na cidade. A ênfase 

era claramente colocada na revisão do papel do Estado. 

 neste ciclo de desenvolvimento mundial o Estado, tende, progressivamente, a 

ser o planejador e o regulamentador das ações gerais, deixando a cargo da 

própria sociedade a gestão de seus interesses e potencialidades. Nessa direção 

o Estado é cada vez menos executor, salvo em atividades pioneiras e/ou 

estratégicas, reservando-se o papel de executor de políticas públicas. Por 

outro lado o  Estado propõe parcerias ao setor privado e a organizações não 

governamentais para atuações conjuntas”. SÃO PAULO CIDADE 1998e, 

p.81.   

 

 Assim formalizaram-se parcerias público-privado como o principal eixo de 

execução da política urbana.  

 

Nesse sentido exaltava-se a reforma do Estado brasileiro, realçando a figura das 

organizações públicas não-estatais, a possibilidade de delegação de funções em áreas 

em que o Estado não tinha um papel estratégico, prevendo-se ainda a delegação de 

serviços públicos à “empresas públicas de economia mista, organizações públicas 

não- estatais e a particulares”, e  criticava-se a “falta de distinção destes serviços pela 

Constituição de 1988 e na Lei federal No 8987, que regrou as concessões no Brasil”. 

Esta conceituação do PL foi a base para defesa das Operações Urbanas e as 

Operações Interligadas, apoiando-se no “direito de parceria”. SÃO PAULO 

CIDADE 1998e, p.81   

 

Com este eixo central, o projeto apresentou o Plano Diretor como “um conjunto de 

diretrizes”, que orientassem a ação da prefeitura “como executora de serviços”, como 

“regulamentadora e controladora de concessões como disciplinadora de ações 

privadas”. O plano era genérico e com aplicação dependente de planos setoriais 

aprovados por meio de leis específicas. Assim, a proposta fazia a defesa do 

planejamento urbano com um plano genérico, pouco aplicável, que criaria o cenário 

para a realização das operações urbanas realizadas por meio de parcerias. Neste caso 
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o município torna-se uma espécie de agência reguladora e o plano diretor o marco 

regulatório da execução da política urbana. 

 

Este plano permaneceu na Câmara de 1998 a 2000 sem ser debatido, uma vez que 

nesse período a prefeitura e a Câmara Municipal já estavam imersas na crise política 

que levou à cassação do prefeito Celso Pitta e à cassação e prisão de vereadores, 

encerrando um período de desmontagem do planejamento e do arcabouço 

institucional existente na prefeitura.  

 

Principais Aspectos do Plano Diretor de 1998 segundo o PL 01-051/98 
 

As constatações iniciais do plano são bastante atuais sobre o diagnóstico da cidade e 

sobre a conjuntura mundial, mencionando com destaque os conceitos e diretrizes do 

Plano Metropolitano da Grande São Paulo de 1994-2010, o qual, apesar de sua 

atualidade conceitual e diagnóstica, não contou com a utilização de suas proposições 

pelo governo Estadual, conforme visto anteriormente. 

 

Em relação ao uso do solo, o foco foi colocado na questão do “adensamento da 

cidade, ou seja, seu crescimento nas áreas já urbanizadas, supridas com infra-

estrutura”, as quais, segundo o documento de apresentação do plano - SEMPLA 

(1996a),  “a ampliação da infra-estrutura será sempre mais rápida e apresentará 

custos mais baixos comparativamente com aquelas onde a ocupação urbana é 

rarefeita”. Mencionava ainda que..“já há alguns anos a prefeitura vem aplicando o 

princípio do adensamento, através da SEMPLA, e da Comissão Normativa da 

Legislação Urbanística – CNLU, com forte e precioso apoio de numerosos 

organismos da estrutura administrativa da municipalidade” (SEMPLA  1996a, p.3) 

 

Ficou evidente que a política urbana proposta já vinha sendo praticada e para 

consolidá-la era necessário aperfeiçoar a legislação urbanística e em especial a de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, colocada como seu “instrumento matriz”. Fica 

claro também a inversão e maior importância ao zoneamento urbano em relação ao 

Plano Diretor.  
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Em complementaridade, o Plano propunha a elevação do Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo na cidade para 8 vezes a área do terreno, as operações 

urbanas e interligadas como instrumentos operacionais de gestão urbana, e a criação 

de um Fundo de Desenvolvimento Urbano para “desvincular os recursos 

provenientes de Operações Urbanas futuras”, e tornava possível a hipótese dos 

recursos advindos das operações urbanas serem aplicados em outras regiões da 

cidade, ao contrário das leis específicas das operações existentes Faria Lima, Centro 

e Água Branca, que restringiam a aplicação desses recursos no perímetro de cada 

operação. (SEMPLA  1996a, p.4) 

 

As diretrizes para o sistema viário e de transporte foram elaboradas por um grupo de 

trabalho intersetorial com a participação do Estado, que definiu uma proposta de rede 

viária estrutural e critérios para sua operação e complementação. 

 

Os critérios técnicos estabelecidos para definição da classificação das vias trouxeram 

uma importante contribuição técnica com a integração dos critérios e definições 

decorrentes da  legislação nacional de transportes para as funções das vias estruturais 

e coletoras, em relação ao planejamento e operação do tráfego e ao seu papel como 

elemento fundamental para a disciplina do uso do solo. Assim, a normatização e a 

hierarquia das vias estruturais passaram a servir simultaneamente de referencial para 

o uso do solo no entorno das vias e para o controle e operação de tráfego. 

  

As diretrizes de usos do solo do projeto do Plano Diretor de 1998 recuperavam o 

conceito de “recuperação para a coletividade da valorização imobiliária decorrente 

de alterações ou de processos de flexibilização de parâmetros urbanísticos de uso e 

ocupação do solo” . Ressaltavam assim o conceito da reforma urbana sobre a 

construção do espaço público e sua relação com o mercado imobiliário apresentado 

desde o Plano Diretor de 1985. 

 

Nota-se nitidamente que os planos seguem uma mesma base técnica e um mesmo fio 

condutor conceitual em relação aos instrumentos de gestão urbana e a adoção de 
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novos conceitos colocados nos planos diretores de 1985 e de 1991, que foram 

instituídos a partir da Constituição Federal de 1988. 

 

O que foi alterado nas propostas dos planos diretores foram as intenções, os objetivos 

da política urbana e a ênfase dada aos instrumentos de gestão. Na proposta do Plano 

de 1998, a ênfase era dada às operações urbanas, realizadas por meio de parcerias 

público-privado e na recuperação de parte da valorização imobiliária. O objetivo do 

plano era o adensamento generalizado de grande parte da cidade dotada de infra-

estrutura, com a ampliação do coeficiente máximo para até 8 vezes a área dos 

terrenos, isto sem contar com estoques reguladores e controles dos impactos 

ambientais. 

 

Cabe registrar que, a manutenção de uma linha conceitual deveu-se à equipe da 

SEMPLA, que, apesar da crise político-institucional no município, continuou durante 

todo esse período a estudar a cidade e a produzir análises, a partir da estruturação de 

uma base de informações sociais e ambientais, e em especial sobre a verticalização e 

as novas construções na cidade por zonas de uso e distritos, com dados de 1991 a 

2.000, e a elaboração em conjunto com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

do Atlas Ambiental da Cidade, com avaliações atualizadas e detalhadas das 

condições sociais, urbanas e ambientais do município.  

 

Aspectos Ambientais da Proposta do Plano Diretor de  1998 e a 
Avaliação de seus Impactos Ambientais 

 

As críticas mais consistentes à proposta do Plano Diretor 1998 apresentado pela 

SEMPLA ocorreram no âmbito do CADES e a partir da Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente. Estas trouxeram contribuições às propostas ambientais do plano e 

apontaram suas lacunas, mas, principalmente, avaliaram os riscos e impactos 

potenciais decorrentes da perspectiva de um adensamento generalizado da cidade. 

 

A analise do texto preliminar do Plano Diretor 1998, elaborada em parecer SVMA 

(1997) a enfatizava os seguintes aspectos: 
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• ausência de critérios suficientes para delimitação dos estoques adicionais de 

uma determinada área; 

• além dos já incluídos, transporte, saneamento e energia, a inclusão de outras 

variáveis: áreas verdes, equipamentos sociais e oferta de serviços; 

• ausência de definição sobre limites máximos por lote do coeficiente de 

aproveitamento, colocando em risco o direito de vizinhança, generalizando o 

conceito de operação interligada para toda a cidade; 

• limites para aquisição do potencial construtivo adicional por parte dos 

proprietários; 

• exigência de mecanismos de monitoramento do impacto urbano decorrente do 

acréscimo da densidade construída; 

• revisão periódica dos estoques em função da infra-estrutura; 

• excessos na definição dos estoques;. os estoques são confundidos com a 

saturação máxima permitida decorrente do uso pleno dos coeficientes de 

aproveitamento definidos na legislação de zoneamento; 

• desconexão entre o estímulo à verticalização e o aumento de áreas verdes, 

infra-estrutura urbana; 

• os riscos de ampliação da exclusão social e territorial devido à valorização 

excessiva do solo; 

• os riscos à qualidade urbana dos enclaves de zonas estritamente residências 

existentes no interior da área adensável; 

• riscos para a qualidade ambiental decorrente do excesso de adensamento e 

indução à mudanças de uso do solo, para usos não-residenciais; 

• a generalização da proposta de adensamento, sem diferenciação de áreas na 

cidade e a ausência de planos e projetos urbanos específicos.  

 

Trata-se de um leque de críticas consistentes que foram as únicas contribuições 

efetivas ao debate do anteprojeto do Plano Diretor de 1998. Muitas das contribuições 

relacionadas aos objetivos e diretrizes ambientais decorreram, principalmente, da 

influência das diretrizes da Agenda 21 Local, aprovada pelo CADES em 1996 pela 

Resolução No 17/96, da qual destaca-se (SVMA 1997b): 
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 promoção da distribuição de usos e densificação de acordo com critérios e 

limites da capacidade suporte de infra-estrutura; 

 recuperação das áreas precariamente urbanizadas objetivando a reversão da 

periferização e da condição de dormitório de áreas, com a criação de sub-

centros, mescla de usos e atividades e geração de empregos; 

 inclusão na legislação de uso do solo de aspectos ambientais, controle da taxa 

de permeabilidade em especial, de parâmetros de incômodos causados à 

vizinhança  (ruído, odores, fumaça, dificuldades de circulação e outros 

perigos); 

 exigência de contrapartidas de interesse geral para as alterações de 

parâmetros de uso do solo. 
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Essas contribuições também se refletem na proposta de inclusão de importantes 

aspectos na política ambiental relacionada ao plano diretor, em particular: 

 

Tabela 13 – Aspectos Ambientais Recomendados na Revisão da Proposta do 
Plano Diretor de 1988 

Recomendações  Propostas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

ao Plano Diretor 1988 (Projeto de Lei 1998) 

• aprimoramento dos indicadores de capacidade suporte do meio natural à 

intervenção antrópica; 

• criação de dispositivos que garantam o máximo de permeabilidade do solo 

para absorção das águas pluviais, para redução dos impactos na drenagem 

superficial; 

• monitoramento dos corpos d’água, em especial a montante das captações e 

a juzante das estações de tratamento de esgoto; 

• gestão integrada dos recursos hídricos e dos mananciais da região em 

conjunto com os demais municípios; 

• exigência de EIA previamente à implantação de obras estruturais de 

drenagem, atividades minerárias, e instalações de tratamento de resíduos 

domésticos, industriais e de serviços de saúde; 

• melhoria das condições de circulação, prioridade do uso do sistema viário 

para o transporte coletivo e de pedestres sobre o transporte individual; 

• aperfeiçoamento do Sistema de Áreas Verdes para ampliar as restrições ao 

uso ou a privatização de áreas verdes, e a possibilidade  de inclusão de 

áreas particulares no sistema; 

• inclusão do CADES ao sistema de planejamento do município, criação de 

sistema de informação ambiental do município, e incentivo à elaboração 

de planos locais de gestão urbana. 
Fonte: SVMA 1997a 

 

Assim, houve um esforço significativo de incluir objetivos ambientais e fazer a 

avaliação dos impactos ambientais das propostas do Plano Diretor de 1998 pelo 

CADES e SVMA, entretanto, tal como em todas as demais propostas, estas 
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permaneceram na pauta de discussões da cidade, uma vez que a crise política do 

município agravou-se, e a proposta encaminhada à Câmara Municipal em 1998 ficou 

esquecida até 2000.  

 

6.3.5. O Esvaziamento da Estrutura de Gestão Metropolitana e o Plano 
Metropolitano da Grande São Paulo 1994 

 

O último Plano Metropolitano da Grande São Paulo (1994/2010) foi elaborado na 

conjuntura pós Rio 92, num momento em que já estava evidenciada a falência do 

modelo de gestão metropolitano criado nos anos 70. O arquiteto e urbanista, Jorge 

Wilheim, teve papel de destaque na condução da elaboração de um plano 

metropolitano bastante atual, mas foi pouquíssimo aproveitado pelo governo estadual 

em 1994, não sendo sequer utilizado na pauta das discussões políticas 

metropolitanas. 

 

Do ponto de vista institucional, a Constituição de 1988 descentralizou aos Estados a 

atribuição pela criação das regiões metropolitanas, permitindo que as disputas fiscais 

pela atração de atividades econômicas sobrepujassem as questões do 

desenvolvimento urbano regional e direcionassem a proposta da metropolização, 

limitando a atuação institucional à criação de conselhos de gestão, por sua vez, 

esvaziados, e às articulações setoriais caso a caso com os municípios. Assim, o 

tratamento dos graves problemas socioambientais intra-urbanos das áreas 

metropolitanas efetivamente conurbadas ficaram em segundo plano.       

 

Passados dez anos,, ainda não foi reorganizada a estrutura institucional da Região 

Metropolitana de São Paulo, criando-se um complexo e crítico vazio institucional e 

uma fragmentação administrativa,  caracterizado pela ausência de uma instância que 

articule os problemas e políticas dos municípios metropolitanos. Assim, a capacidade 

de gestão e a governabilidade da metrópole aguardam uma solução que redefina a 

gestão metropolitana, bem como encaminhe soluções integradas para os graves 

problemas que atingem a Região Metropolitana de São Paulo. O Plano Metropolitano 

não contou com nenhuma estrutura de gestão nem com alguma iniciativa para se 

tornar decisório na esfera política.   
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O Plano Metropolitano 1994/2010 não sobreviveu a essa crise, apesar de enfocar 

questões estratégicas para o desenvolvimento da Região Metropolitana, a partir dos 

seus riscos e potencialidades, decorrentes das demandas existentes e das articulações 

de uma economia globalizada. Para tal, previu a necessidade de alterações no sistema 

de produção e circulação de mercadorias, procurando induzir processos de decisão na 

esfera pública e na atividade privada que permitissem o aproveitamento das 

potencialidades atuais e a inovação nos investimentos de alcance regional, e 

apontando o desenvolvimento sustentável como uma perspectiva estratégica para a 

RMSP. 
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De forma sucinta, em relação ao desenvolvimento urbano, o plano metropolitano de 

1994 propunha: 

 

Tabela 14 – Diretrizes do Plano Metropolitano da Grande São Paulo – 
1994/2010 

 

Diretrizes do Plano Metropolitano da Grande São Paulo – 1994/2010 
• consolidar as bases para que o desenvolvimento sustentável ocorresse na dimensão físico-

ambiental e na perspectiva dos recursos humanos; 

• consolidar perfil industrial sustentado nas inovações tecnológicas em curso e adequadas ao 

ambiente metropolitano; 

• intensificar o processo de modernização da industria da GSP; 

• modernizar a infra-estrutura de apoio às atividades de comércio exterior; 

• fortalecer, na GSP, a atividade terciária de apoio à produção; 

• incentivar a geração de emprego e a melhoria no perfil de distribuição da renda; 

• garantir condições para o desenvolvimento econômico dos municípios situados total ou 

majoritariamente em unidades de conservação ambiental;. 

• contribuir para o reordenamento institucional e para a organização territorial da metrópole, 

com vistas a reduzir as atuais dificuldades para o desenvolvimento de atividades econômicas e 

a garantir maior efetividade na preservação ambiental. 

• potencializar áreas retroportuárias e complementares às funções dos três aeroportos 

metropolitanos de forma a acomodar as atividades de suporte aos mesmos e por eles 

induzidas. 

• implantar melhorias e consolidar, em bases infra-estruturais e de operação de alta qualidade 

técnica o sistema ferroviário de cargas e passageiros. 

• dar continuidade e expandir as iniciativas de implantação de terminais intermodais de carga 

geral e/ou especializados, colocando-os a serviço dos troncos rodo-ferroviários em áreas 

periféricas de maior adensamento urbano. 

• implantar rede estrutural de transporte de passageiros de média capacidade. 

• reforçar o processo de integração multimodal dos sistemas para passageiro da GSP. 
Fonte: EMPLASA (1994), p.163 
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Tabela 15 – Cenários: Plano Metropolitano da Região Metropolitana de São 
Paulo – RMSP 1994-2010 

 
Cenários: Plano 

Metropolitano RMSP 
1994-2010 

Condições 
Ambientais 

Premissas 

Conservador: 

Agravamento da perda da 

importância relativa da GSP no 

país e em relação às metrópoles 

internacionais: agravamento das 

tendências de desconcentração 

industrial, aumento da 

terceirização, aumento dos níveis 

de desemprego e da economia 

informal, aumento da segregação 

espacial e das favelas e cortiços. 

Lenta melhoria das 

condições ambientais, 

continuidade da expansão 

da área urbanizada sobre 

mananciais e assentamento 

de populações em áreas de 

risco.  

Política ambiental de caráter 

corretivo, baixa aplicação de 

instrumentos preventivos, 

aplicação desarticulada de 

exigências legais, baixa 

capacidade de fiscalização 

governamental; 

Baixo grau de investimentos 

em tratamento de esgotos e 

riscos para a qualidade das 

águas; 

impermeabilização 

crescente, assoreamento dos 

rios,  ocupação dos fundos 

de vale e riscos de 

inundações presentes. 

Inovador: 

Valorização acentuada do papel 

de metrópole mundial, 

continuidade de crescimento e da 

liderança econômica nacional, e 

prestígio em relação à metrópoles 

estrangeiras: redução do 

desemprego, da informalização, 

expansão urbana orientada para 

nordeste e leste, novos pólos 

terciários e requalificação de 

espaços 

Melhoria crescente das 

condições ambientais, e 

atenuamento da ocupação 

de áreas protegidas. Projetos 

integrados de renovação e 

desenvolvimento que 

permitirão viabilizar a 

ocupação adequada do 

território 

Crescimento da 

preocupação com o meio 

ambiente; 

A pauta ambiental é inserida 

no planejamento e na 

organização dos setores 

produtivos; 

Aperfeiçoamento dos 

instrumentos de controle e 

proteção ambiental e de 

ordenamento do uso e 

ocupação do solo. A gestão 

ambiental por bacias  

atenuará os conflitos de uso 

dos recursos hídrico, 

bolsões de urbanização com 
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tratamento de esgotos em 

mananciais, redução das 

inundações com maior 

eficiência para os sistemas 

de drenagem,  

equacionamento da 

destinação final de resíduos, 

reciclagem  e reutilização. 

Fonte: EMPLASA 1994, p.149 

 

Um dos aspectos mais importantes do plano foi a previsão de cenários possíveis, bem 

como sua discussão, no qual se destacam as condições ambientais e respectivas 

premissas: 

 

As propostas do plano, não surtiram nenhum efeito na esfera política; dez anos se 

passaram e  não houve a retomada de um novo ciclo de planejamento metropolitano, 

pois nessa conjuntura, a crise da gestão metropolitana tornou-se ainda mais grave na 

esfera política e institucional. 

 

Entretanto, as tendências majoritárias prognosticadas para a RMSP, vão ao encontro 

das previsões do cenário conservador, embora com tentativas isoladas e 

desarticuladas de enfrentamento dos problemas ambientais existentes. Porém, na 

década de 1990, todas as expectativas se concentraram na solução da crise 

econômica, a qual atingiu com maior agudez. 

 

O órgão metropolitano perdeu muito de sua capacidade de orientar o planejamento 

metropolitano, e do ponto de vista da elaboração de respostas às ameaças a 

sustentabilidade, as expectativas passaram a se concentrar nos Comitês de Bacias 

Hidrográficos, criados pela legislação estadual de recursos hídricos em 1991 (Lei 

Estadual nº 7.663 de dezembro de 1991). 

 

Na prática a gestão de uma das questões ambientais mais críticas à sustentabilidade 

ambiental, a ameaça de agravamento da qualidade das águas do manancial da Bacia 

Hidrográfica do Guarapiranga, e a emergência de despoluição do rio Tietê passou a 
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ser a resposta social para a qual a sociedade e os órgãos ambientais voltaram seus 

esforços. 

 

Nesse contexto, o planejamento municipal havia se concentrado na estratégia de 

planejamento por meio das operações urbanas e das operações interligadas, uma vez 

que esta era a única proposta do Plano Diretor de 1988, reforçada pelo fracasso da 

tentativa de revisá-lo com a proposta do Plano Diretor em 1991. Não havia interesse 

pela questão ambiental no planejamento urbano, uma vez que as operações 

interligadas não se submetiam a nenhuma forma de avaliação ambiental, e as 

avaliações aplicadas a operações urbanas eram vistas como uma imposição 

decorrente do licenciamento ambiental. 
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6.4. O Planejamento Urbano no Município de São Paulo no 
Período 2001 - 2004. O Plano Diretor Estratégico de São 
Paulo 

 

O período analisado corresponde à elaboração do Plano Diretor Estratégico-

PDE 2002/2012 para o Município de São Paulo, cujo projeto de lei foi 

encaminhado ao legislativo em março de 2002, após um processo de debates e 

audiências públicas realizados de outubro de 2001 a março de 2002, durante o 

primeiro ano de governo da prefeita Marta Suplicy.  

 

Durante a elaboração do plano a opção por um processo de debates públicos a 

partir de um Quadro Situacional e de Eixos Propositivos recebeu críticas e 

sugestões, algumas incorporadas, entretanto, sem configurar uma proposta 

alternativa. A metodologia estruturada pelo PDE resultou num método para o 

processo de participação pública, na construção de uma política pública e na 

retomada de um processo de planejamento democrático numa cidade com 10 

milhões de habitantes.  

 

O processo completo de elaboração do PDE 2002/2012 pode ser visualizado no 

quadro a seguir.  

 

Tabela 16 - Plano Diretor Estratégico:Processo de Elaboração (1) 
Processo Produto Resultados 

Criação de Comissão Intersecretarial 
e Grupos Temáticos: circulação e 
transportes públicos; habitação e 
assentamentos precários; 
problemática ambiental da cidade e 
infra-estrutura;  uso do solo, áreas 
públicas e centros de bairros. (março 
de 2001) 

Elaboração do Quadro 
Situacional e dos eixos 
propositivos do plano. 
Elaboração de Roteiro de 
Reconhecimento Regional 

1.Integração 
governamental: 
Contribuições técnicas de 
todos os setores públicos; 
 
2. Sistematização da 
informação e do 
conhecimento existente 

Seminário Estratégico com Prefeita e 
Secretários Municipais 

Aperfeiçoamento do  Quadro 
Situacional e dos eixos 
propositivos do plano 

Calibragem política das 
propostas pelo governo, 
articulação entre as 
propostas e as ações de 
governo 

Fonte: SEMPLA 2001, 2002 e coleta de dados do autor. 
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Tabela 16 - Plano Diretor Estratégico:Processo de Elaboração (2) 

Processo Produto Resultados 
1) 1º Ciclo de Debates Públicos com 
cerca de 20 reuniões públicas 
territoriais (em todas as regiões da 
cidade) e com diversos setores 
sociais (universidade, agentes do 
mercado imobiliário, técnicos do 
setor público, consultores, secretários 
municipais e técnicos de órgãos 
metropolitanos e estaduais, etc). 
Outubro a dezembro de 2001 
 
2) Discussão nos Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente, 
Comissão Normativa de Política 
Urbana, Turismo e outros 

1.Folder de Discussão e 
Material Áudio Visual 
contendo o Quadro Situacional 
e os eixos propositivos 
 
2. Boletim dos Debates 
contendo as propostas 
assimiladas nos debates 

1.Diagnóstico 
situacional: revisão e 
ampliação dos eixos 
propositivos pela 
Comissão 
Intersecretarial 
 
2.Informação aos 
participantes sobre a 
inclusão de propostas a 
partir dos debates 

2º Ciclo de debates – 20 reuniões 
territoriais e com setores. Janeiro a 
março de 2002 

Elaboração de Minuta 
Preliminar Comentada do 
Projeto de Lei, Mapas e 
Quadros Propositivos 
Elaboração de vídeo contendo 
propostas revisadas 

1.Revisão da minuta de 
lei e abertura de 
processos de discussão 
sobre aspectos 
polêmicos e conflitos 
 
2. Multiplicação dos 
debates e difusão por 
meio de agentes 
multiplicadores 

Fórum Virtual na Internet – Página 
da SEMPLA – Janeiro a março de 
2002 

Divulgação da Minuta de Lei e 
dos Quadros Propositivos na 
Internet 

1.Aperfeiçoamento da 
Minuta de Lei e dos 
Quadros Propositivos 
 
2. Identificação de 
Polêmicas e Conflitos. 
Reuniões bilaterais com 
setores 

1ª Conferencia da Cidade (abril 
2002) 

Relatório Síntese do PDE e 
registro dos aspectos polêmicos 

1. Revisão Final da  
Minuta de Lei e dos 
Quadros Propositivos 
 
2. Identificação de 
Polêmicas e Conflitos 
sem solução 

Encaminhamento do PL à Câmara 
Municipal (maio de 2002) 

Audiências Públicas na Câmara 
Municipal (Junho a julho de 
2002) 

1.Preparação de Projeto 
de Lei Substitutivo do 
Relator, com o apoio do 
governo 
 
2.Negociação de 
Conflitos com o Setor 
Privado e ONGS 

Discussão do Substitutivo (agosto 
2002) 

Duas audiências públicas na 
Câmara Municipal 

Inclusão de Emendas 

Fonte: SEMPLA 2001, 2002 e coleta de dados do autor. 
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Tabela 16 - Plano Diretor Estratégico:Processo de Elaboração (3) 

Processo Produto Resultados 
Votações em Plenário (duas 
votações com maioria absoluta 
segundo a Lei Orgânica Municipal 
– dois terços dos vereadores) 

Inserção de emendas ao Projeto 
de Lei Substitutivo. 

Votação e Aprovação 
do Projeto de Lei 
Substitutivo. 

Análise pelo Executivo – SEMPLA 
- Secretaria de Planejamento 
Urbano e outras  

Vetos a itens do Projeto de Lei 
Substitutivo do PDE. 

Sanção com vetos e 
publicação da Lei do 
PDE – Lei Nº 
13.430/2002  

Fonte: SEMPLA 2001, 2002 e coleta de dados do autor. 
 
Tabela 17 - Plano Diretor Estratégico:Resultados do Processo Participativo 
 
Debates e audiências públicas: 
Cerca de 40 reuniões, 3 mil participantes, mais de 500 entidades da sociedade 
civil. 
Perfil de Participantes 
Associação de moradores e usuários das regiões administrativas, engenheiros e 
arquitetos,  movimentos de moradia, empreendedores imobiliários, acadêmicos, 
organizações não-governamentais secretários de planejamento da grande São 
Paulo, técnicos de órgãos estaduais com atuação na capital,  promotores públicos, 
jornalistas, vereadores e militantes políticos. 

Fonte: São Paulo 2001c  
 

6.4.1. A Abordagem e os Objetivos Ambientais do PDE 
 

O PDE ficou definido como o instrumento básico da política de 

desenvolvimento urbano do Município para orientar os agentes públicos e 

privados que atuam na produção e gestão da cidade. Estabelece a Política 

Urbana do Município, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo do seu território e os 

requisitos necessários para que a propriedade urbana cumpra a sua função 

social. (São Paulo Cidade, 2002, p. 2).  

 

Assim, a cidade é reconhecida como obra coletiva, por meio do papel dos 

diversos agentes envolvidos: setor público, organizações não-governamentais, 

setor privado, sociedade civil organizada, movimentos populares e cidadãos, 

moradores e/ou usuários da cidade.  
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Para o conjunto das políticas apresentadas o plano é ao mesmo tempo diretor e 

estratégico. De um lado, fornecem diretrizes e metas para o desenvolvimento 

local de longo prazo (no horizonte de planejamento de 2012) e de outro 

estabelece as ações estratégicas e as metas para o ano de 2006, em que haverá a 

primeira revisão do plano, as quais permitem deslanchar mudanças destinadas 

a implementar aquelas diretrizes pelo  governo municipal1. 

 

Neste sentido o Plano tem por objetivo incrementar o desenvolvimento urbano 

do município, entendido como crescimento das atividades econômico-sociais, 

melhoria de qualidade de vida de todos, superação das injustiças sociais que 

excluem parcelas da população dos benefícios desse desenvolvimento, sendo 

concebido em dois níveis de planejamento.  

 

O primeiro nível de planejamento trata do Plano Diretor Estratégico e contém 

as diretrizes para o desenvolvimento, estruturação urbana e integração do 

Município como um todo e o segundo nível prevê a elaboração dos Planos 

Regionais Estratégicos de Subprefeituras, contendo diretrizes urbanísticas e 

ambientais e orientações para a disciplina do uso e ocupação do solo para cada 

um desses territórios, em escala local dos problemas de cada um deles, com 

detalhamento compatível. 

 

Desafios Estruturais da Metrópole e Objetivos do PDE 
 

O principal desafio do PDE é o de enfrentar a problemática da exclusão social 

na área administrativa, à qual se aplicam os dispositivos normativos e 

estratégicos e as políticas, tendo o Município de São Paulo como pólo 

dinâmico de uma extensa conurbação, em articulação à problemática da quarta 

metrópole mundial em população2, megacidade com cerca de 17,8 milhões de 

                                                 
1 Durante a discussão do Plano Diretor foi incluída uma revisão específica em 2003/2004 para 
inclusão dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, com a mesma importância na 
lei do plano diretor, e ainda como um prazo para a elaboração da disciplina de uso e ocupação 
do solo (zoneamento) e para elaboração dos Planos de Habitação e Transportes, temas 
fundamentais do PDE.  
2 Em 2001 a cidade de São Paulo abrigava 10,4 milhões de habitantes. SEMPLA 2001c 
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habitantes em uma mancha urbana contínua que engloba grande parte do 

território dos 39 municípios que formam sua Região Metropolitana3.  

 

Neste contexto observa-se que a população do Município de São Paulo vem 

reduzindo seu crescimento simultaneamente ao crescimento expressivo dos 

municípios periféricos. Enquanto a capital crescia a taxas de 1,18% ao ano na 

década de 80 e 0,88% ao ano na década de 90, os demais municípios 

metropolitanos registravam um crescimento populacional com valores médios 

de 2 e 9% a.a. nos anos 90 (SÃO PAULO ESTADO 2003). 

 

Do ponto de vista demográfico, o centro da região metropolitana apresenta 

perda de população nos seus distritos e pólos centrais, e há uma exportação 

para a periferia, não só para a periferia da cidade, mas para a periferia da região 

metropolitana, de grandes contingentes populacionais. Esse processo de 

migração urbana está associado a fortes transformações do uso do solo e de 

melhorias urbanas que valorizam bairros centrais com a expulsão da população 

de menor poder aquisitivo (gentrification).  

 

Esse fato ocorre pela conjugação dos seguintes fatores: o alto custo do solo 

urbano em áreas dotadas de infra-estrutura, associado ao custo da moradia, 

com crescentes dificuldades para que a população de baixa e media renda se 

mantenha nessas áreas; e mudança de uso para categoria não-residencial e a 

deterioração das áreas centrais da capital. 

 

Assim, o processo de crescimento urbano desordenado e caótico da Região 

Metropolitana de São Paulo, apesar dos esforços de planejamento e legislação 

desenvolvidos4, tem no espraiamento urbano uma mancha contínua de 

urbanização que interliga a área urbanizada de São Paulo com vários 

                                                 
3 Municípios não conurbados: Salesópolis, Biritiba-Mirim, Guararema, Santa Isabel, Mairiporã, 
Pirapora do Bom Jesus, Juquitiba e São Lourenço da Serra. 
 
4 É o caso das Bacias Hidrográficas Billings e Guarapiranga, já bastante comprometidas pela ocupação 
predominantemente por favelas e loteamentos irregulares, apesar da existência da legislação de 
proteção dos mananciais desde a década de 70. 

 



 291

municípios ao sul em direção às áreas de mananciais das represas Billings e 

Guarapiranga ao norte em relação à Serra da Cantareira e ao leste em direção 

às cabeceiras do Alto Tietê, formando zonas de tensão ecológica e social, com 

a expansão da área urbana sobre a área  protegida pela legislação de proteção 

aos mananciais. 

 

Neste contexto, a metrópole real resultante apresenta duas diferentes 

configurações: a chamada cidade legal, onde existe interesse para o mercado 

imobiliário, condicionada pelas legislações urbanísticas municipais existentes e 

uma outra, classificada como a cidade ilegal ou informal, responsável por uma 

grande parte do incremento da área urbanizada, ocupada por loteamentos 

populares – irregulares ou clandestinos e favelas, que não atendem requisitos 

legais urbanísticos e ambientais. 

 

Esta cidade ilegal geralmente se localiza em áreas impróprias com maiores 

restrições ambientais ou de proteção aos mananciais metropolitanos, e resulta 

em ocupações desordenadas, com baixos investimentos iniciais, tanto públicos 

quanto privados, e no geral comprometem os recursos naturais e expõem essas 

populações a situações de risco. 

 

Embora a cidade ilegal se caracterize mais fortemente nas periferias 

metropolitanas, ela também entremeia o tecido urbano da cidade legal, com as 

favelas distribuídas em grande parte do território, e os cortiços nas áreas 

centrais deterioradas, caracterizando um grande déficit habitacional. 

 

Políticas públicas de habitação e de planejamento equivocadas também 

contribuíram para o agravamento deste quadro de expansão periférica (vide 

Capítulo 4.1) e o resultado, além da precária qualidade urbana e ambiental, é 

também crítico em termos de exclusão social, dada a ausência de atividades 

econômicas geradoras de emprego e renda nesses locais. 
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Desse modo um desafio enfrentado pelo PDE é o da introdução no 

planejamento de São Paulo das questões ambientais: impermeabilização do 

solo, de enchentes anuais, deslizamento de terras, índice de tratamento de 62% 

dos esgotos, de poluição do ar, da água e do subsolo, de ocupação do solo em 

áreas de mananciais, todos indissociáveis de sua problemática urbana 

econômica e social. 

 

Somam-se a esses aspectos, vinculados à segregação social e territorial: 

insuficiências estruturais do sistema viário, deficiências no transporte público 

de massas, enchentes anuais, carência de infra-estrutura nos bairros mais 

populosos, ocupação desordenada das áreas de mananciais, insuficiências no 

campo da educação e da saúde, abandono dos espaços públicos e inexistência 

de centros de lazer e cultura nos bolsões de pobreza, criando “um quadro 

aproximado do déficit social que se acumula na cidade, devido à progressiva 

escassez de recursos públicos para investimentos nas últimas décadas”. 

(SEMPLA 2002a, p.v) 

 

Neste sentido, o PDE tem os seguintes objetivos: 

a) induzir investimentos; 

b) gerar contrapartidas que impliquem ganhos urbanísticos, sociais e ambientais; 

c) maximizar os impactos sociais positivos das atividades empresariais; 

d) interferir nos critérios locacionais dos investimentos, criando novas centralidades; 

e) promover a utilização mais equilibrada e socialmente eqüitativa do solo urbano; 

f) favorecer a regularização fundiária e a moradia social; 

g) melhorar a rede estrutural viária em função de priorizar o transporte público de massa; 

h) estimular a participação popular e democrática nos processos decisórios relativos ao 

desenvolvimento urbano; 

i) recuperar, ampliar e valorizar o meio ambiente e os espaços públicos. 

SEMPLA 2002a, p.iv  

 

Para atingir tais objetivos o PDE apoiou-se em preceitos condutores que 

caracterizam e matizam sua abordagem, forjados ao longo de processo de 

debates públicos: 
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Preceitos Condutores do PDE 
 
1. a solidariedade para com a população mais carente,  expressa por políticas públicas 

que visam a geração de emprego e renda, a oferta de equipamentos sociais, a 

requalificação profissional e o fomento ao crédito popular; 

2. o fortalecimento do setor público municipal, recuperando sua iniciativa de 

planejamento e sua função reguladora; 

3. a mobilidade e a acessibilidade por transporte coletivo, orientando as prioridades do 

sistema viário; 

4. a valorização do sítio urbano e a recuperação ambiental da própria cidade já 

construída; 

5. a redistribuição da renda fundiária urbana e a política de parcerias, transferindo parte 

dos ganhos imobiliários para prioridades que beneficiem a todos; 

6. a implementação de política habitacional de cunho social. 

SEMPLA 2002a, p. v.  

 

O PDE apóia-se nos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade 

para promover a Reforma Urbana, garantir a efetividade de seus resultados e 

fomentar o avanço da cidadania por meio da gestão democrática e participativa 

dos assuntos coletivos.  

 

As ações estratégias para a atuação do poder público no período de vigência do 

PDE 2002/2012 (SÃO PAULO 2002), são: 
 

• reativação e a diversificação da economia e do trabalho, orientadas por 

políticas e estratégias direcionadas para a inclusão social e a 

maximização dos instrumentos de economia solidária, nas regiões mais 

carentes de oportunidades ocupacionais; 

• complementação do sistema viário especialmente para acolher novas  

linhas de ônibus - e a integração das linhas de transporte público, 

permitindo agilidade de deslocamento que favorece a apropriação 

coletiva do espaço urbano; 

• desenvolvimento de um novo sistema de centralidades apoiado na 

dinamização dos centros existentes e na implementação de novos 

centros, principalmente nas periferias, buscando estimular uma 
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distribuição mais homogênea dos equipamentos sociais no território 

urbano, assim como de novos investimentos; 

• geração de moradia social de qualidade, integrada a equipamentos 

sociais e serviços e revertendo a tendência centrífuga por uma 

reocupação do centro e dos bairros centrais; 

• instituição de uma rede hídrica estrutural que proporcione a  

recuperação e  preservação das margens dos rios e fundos de vale, com 

a implantação de parques lineares  e caminhos verdes interligados, para 

recuperar a drenagem natural do sítio urbano, gravemente 

impermeabilizado; 

• recuperação e a modernização da infra-estrutura urbana; 

• criação e a implementação dos novos instrumentos de gestão urbana 

previstos no Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica do Município; 

• distribuição mais eqüitativa dos ônus e benefícios oriundos do processo 

de urbanização, mediante novas disciplinas dos direitos de construção e 

em parcerias público-privado a favor da cidade; 

• modernização e a democratização do setor público, reforçando sua 

capacidade de regulação; 

• gestão democrática assegurada por estruturas descentralizadas de poder, 

sistemas de consulta popular, conselhos de representantes 

regionalizados, governo eletrônico e o orçamento participativo. 

 

Os recursos necessários à implantação das propostas do Plano Diretor 

Estratégico....“provirão das receitas orçamentárias tradicionais, de 

financiamentos internos e externos e de parcerias com o setor privado 

proporcionadas pelos instrumentos criados pelo Estatuto da Cidade. Tais 

parcerias são cada vez mais necessárias à medida que os recursos públicos vêm 

escasseando nas últimas décadas” (SEMPLA 2002a, p. vi). 
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As Politicas Ambientais e de Desenvolvimento Urbano do PDE 
 

As políticas ambientais e de desenvolvimento urbano do PDE apresentam-se de 

forma integrada às demais políticas e estabelecem os princípios que orientam 

as proposições urbanístico-ambientais. Essas políticas públicas urbanas e 

ambientais se articulam no sentido do enfrentamento do quadro de expulsão da 

população para as franjas periféricas da metrópole, onde podemos destacar: 

 

Políticas Públicas Urbanas e Ambientais do PDE 2002 
 
a) descentralização da gestão ambiental no município; 

b) a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 

cultural, artístico, paisagístico, arqueológico e urbanístico; 

c) a proteção dos rios, margens, partes da planície aluvial indicadas para parques lineares e 

áreas inundáveis; 

d) a introdução de restrições ambientais no zoneamento urbano; 

e) a redução da excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; 

f) a inclusão de parâmetros de incomodidade para diversos usos ou atividades; 

g) o controle da altura das edificações por razões paisagísticas; 

h) a ampliação do sistema de áreas verdes; 

i) o estímulo ao princípio da drenagem adicional zero na cidade, com uso de estruturas de  

retenção de água pluvial (“piscininhas”), abatimento dos volumes de água adicional gerada 

pela impermeabilização, e a perspectiva de um Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

j) a ampliação das áreas protegidas, em especial os mananciais; 

k) o equilíbrio e diversificação do uso do solo: comercial, residencial, e de serviços na cidade 

para reduzirem deslocamentos; 

l) o reconhecimento das áreas ocupadas por favelas, loteamentos clandestinos, para incluí-las 

na cidade, como Zonas de Interesse Social - ZEIS e com a aplicação dos instrumentos do 

Estatuto da Cidade para regularizar os direitos fundiários na área ocupada: concessão real de 

uso e usucapião urbano;  

m) a articulação de todos os meios de transporte, priorização do transporte coletivo e aumento da 

acessibilidade da população; 

n) a reversão da tendência à periferização mediante políticas e instrumentos de gestão, a criação 

de ZEIS e o estímulo à produção de habitação social em toda a cidade para fixar a população.  

o) a construção de uma cidade sustentável, otimizando recursos, evitando desperdícios e 

prestando serviços equânimes a toda  população e à economia e incentivando a  convivência 

harmônica da moradia com as atividades socioeconômicas; 
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p) o controle de atividades geradoras de impactos de vizinhança; 

q) a introdução da Avaliação Ambiental Estratégica para avaliar políticas, planos e os 

programas municipais. 

Fonte SEMPLA 2002a, 2004a e MAGLIO 2004c 

 

A Estrutura Urbana e Ambiental do PDE 
 

A estrutura urbanístico-ambiental do PDE é constituída por elementos estruturadores 

e integradores que organizam a cidade. Os elementos estruturadores compreendem a 

Rede Hídrica Estrutural, a Rede Viária Estrutural, a Rede Estrutural de Transporte 

Coletivo e a Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades. Esses constituem a 

espinha dorsal da cidade, enquanto os elementos integradores: habitação, 

equipamentos sociais, áreas verdes e espaços públicos preenchem o espaço entre os 

elementos estruturadores, compondo o território que abriga a população e as suas 

atividades cotidianas. A proposta pode ser visualizada nos mapas a seguir: 
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Figura 14 - Plano Diretor Estratégico 2002-2012:Elementos Estruturadores 
 

 
Fonte: SEMPLA 2004a. 
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O PDE reconhece a importância da criação de pólos de centralidades na cidade para 

transformá-la em uma cidade policêntrica, equilibrada e descentralizada do ponto de 

vista de trabalho e moradia. A proposta da rede de centralidades inclui o 

reconhecimento dos eixos de comércio e serviços lineares, os centros de bairro, e 

propõe novas centralidades em áreas densamente urbanizadas, mas que não dispõem 

de serviços urbanos e, portanto, sem uma distribuição equilibrada de atividades 

urbanas entre moradia e trabalho, localizadas em sua maioria nos distritos 

periféricos, como Guainazes, Cidade Tiradentes, Brasilândia, Raposo Tavares, entre 

outros. 

 

Assim, o PDE orientou os elementos tradicionais de estruturação das cidades, que 

são as redes viárias e de transportes, e que no caso paulistano são redes complexas, e 

precariamente estruturadas, por novas infra-estruturas e melhoramentos e 

complementações das existentes. Essas redes são normatizadas para cumprir funções 

na estruturação urbana e na orientação do uso do solo no seu entorno. 

 

Nesse sentido, a proposta do PDE se diferencia dos modelos urbanos tradicionais, 

uma vez que procura planejar a cidade a partir da estrutura real existente, buscando 

intervenções para aperfeiçoar, ampliar e projetar a expansão dessas redes. No caso da 

rede viária, completando-a, em regiões da cidade carentes em ligações inter-regionais 

transversais à estrutura radiocêntrica tradicional, organizando a base física para o 

transporte ainda dependente dos ônibus, propondo a ampliação da rede metroviária 

metropolitana no caso da rede de transportes de massa, integrando-as de forma 

sistêmica por meio da integração tarifária (o bilhete único), com a definição de 

corredores exclusivos para ônibus.  

 

Uma das principias inovações ambientais e a proposta de estrutura urbano-ambiental, 

parte-se do reconhecimento da importância da rede hídrica ambiental da cidade como 

um elemento estruturador, com o objetivo de promover a recuperação ambiental e a 

proteção das margens e planícies inundáveis. Os objetivos da rede hídrico-ambiental 

são: 
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• reconhecer o sítio fisico da cidade através dos seus rios e da malha de áreas 

verdes, no sentido de se compor um quadro de recuperação ambiental, e 

utilizar estes elementos como orientadores da estrutura da cidade; 

• reconciliar a cidade com o meio ambiente e seu sítio físico, para alcançar uma 

maior aderência do tecido urbano ao seu sítio natural; 

• promover as intervenções para o controle da drenagem urbana, recomposição 

da vegetação ciliar, o saneamento dos rios e a proteção dos fundos de vale, e 

os programas de reassentamento de populações localizadas em áreas de risco 

para o mesmo distrito ou sub-bacia. 

 

O impacto dessas medidas no ambiente urbano da cidade de São Paulo é de grande 

magnitude, devido à ocupação inadequada das margens e planícies aluviais e também 

à canalização extensiva de seus rios. O planejamento urbano da cidade não preservou 

os rios como elementos da paisagem urbana, e não observou sua função ambiental 

reguladora da drenagem urbana. 

 

Com isso, ao longo dos anos criaram-se graves problemas na macrodrenagem e 

situações extremamente críticas, principalmente no período das cheias, com várias 

áreas da cidade atingidas sistematicamente por inundações, por causa da combinação 

de chuvas intensas com um alto grau de impermeabilização do solo, devido à 

ocupação inadequada do sítio urbano. 

 
Para promover a ocupação adequada do entorno dos rios são propostos  Parques 

Lineares a serem gradualmente incorporados ao sistema de áreas verdes da cidade. 

Os parques lineares são intervenções urbanísticas associadas principalmente ao 

entorno dos fundos de vales de rios não canalizados, com o objetivo de proteção dos 

cursos d'água, eliminando ao mínimo a política de canalização por meio de uma 

concepção preventiva de saneamento e recuperação ambiental. 

 

Onde os rios já estão canalizados e a situação urbana está consolidada, o PDE propõe 

intervenções com caminhos verdes, buscando recuperar esses corredores, 

objetivando a requalificação paisagística, recuperação da cobertura vegetal, 
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arborização, redução da impermeabilização por intermédio da mobilização da 

população envolvida em projetos locais, de acordo com as características de cada 

região, e programas educacionais, em relação à questão do lixo, limpeza dos espaços 

públicos e da fiscalização. 

 

Mediante de projetos de intervenção no desenho urbano, o plano propõe valorizar 

essas referências locais, subordinando a política de criação de vias de fundo de vale 

largamente utilizada no planejamento viário da cidade, e recuperando sua 

importância e funções ambientais, promovendo ações de saneamento ambiental e de 

despoluição dos cursos d’água. 

 

As intervenções urbanas a serem desenvolvidas ao longo dos rios e fundos de vale 

poderão agregar as áreas verdes públicas existentes, parques, praças e jardins, e as 

áreas verdes de loteamentos existentes, afastando ao mesmo tempo o sistema viário 

do eixo próximo aos rios. 

 

Os Parques Lineares serão criados com a recuperação ambiental das áreas de 

marginais aos rios e incluem faixas com largura mínima de 200 metros ao longo de 

cada uma das margens dos cursos d’água e fundos de vale ou talvegues do 

município, “áreas de intervenção urbana”, onde são aplicáveis instrumentos para 

possibilitar a implantação de projetos de recuperação urbana (outorga onerosa, 

transferência de potencial construtivo de áreas, direito de preempção entre outros).  

 

As intervenções urbanas poderão ser implementadas pelo Poder Público e pela 

iniciativa privada, utilizando-se para tal fim os instrumentos previstos no plano 

 

Nos casos críticos de áreas impermeabilizadas e ocupadas, onde já não se aplicam 

políticas  preventivas, indica-se a retenção de águas pluviais, com o uso dos 

chamados piscinões, como solução corretiva para sub-bacias consolidadas, em 

conjunto com obras estruturais de macrodrenagem, como é o caso do 

aprofundamento da calha do Tietê. 
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Figura 15 - Plano Diretor Estratégico 2002-2012:Áreas de Intervenção 
Urbana - Parques Lineares 

 

 
Fonte: SEMPLA 2004a 

 

Quanto às diretrizes de uso do solo e meio ambiente no PDE 2002/2012, o município 

é estruturado em duas grandes Macrozonas que se complementam: a Macrozona de 

Proteção Ambiental e a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana. 

 

Na primeira, toda atividade está subordinada à necessidade de manter ou restaurar o 

ambiente natural segundo diferentes graus de proteção ambiental: integral; uso 

sustentável; e de conservação e recuperação. E na Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana, as atividades urbanas se subordinam às diretrizes dos 

elementos estruturadores e integradores, e restrições urbanísticas e ambientais 

específicas, voltadas ao melhor aproveitamento da área da cidade dotada de infra-

estrutura. A proposta pode ser visualizada no mapa a seguir: 
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Figura 16 - Plano Diretor Estratégico 2002-2012: Macrozonas 
 

 
SEMPLA 2004a. 

Para cada uma delas há políticas diferenciadas de desenvolvimento urbano de forma 

compatível com seus objetivos específicos: de reestruturação e requalificação urbana 

(centro metropolitano e áreas subutilizadas); macroárea de urbanização consolidada 

(setor oeste e sudoeste); macroárea de urbanização em consolidação (anel em torno 

do centro metropolitano) e macroárea de urbanização e qualificação (distritos 

periféricos fora da macrozona de proteção ambiental e com baixo grau de infra-

estrutura). Esses objetivos se refletem nos custos diferenciados para compra de 

potencial construtivo adicional por meio de um fator de planejamento utilizado para 

 



 303

incentivo ou desincentivo ao investimento imobiliário, quando do pagamento da 

outorga onerosa. 

 
Além das Macrozonas mencionadas, o Plano inicia a revisão do zoneamento ao 

definir novos coeficientes de aproveitamento básico e máximo para as zonas 

existentes e as tipologias de zonas de uso: exclusivamente residencial (ZER), 

industrial em reestruturação (ZIR), e mista (ZM), e quatro tipologias de zonas 

especiais (de preservação ambiental - ZEPAM, cultural - ZEPEC, de produção 

agrícola – ZEPAG, e de interesse social- ZEIS).  

 
Figura 17 - Plano Diretor Estratégico 2002-2012: Diretrizes de Zoneamento 
 

 
Fonte: SEMPLA 2004a 
As atividades geradoras de impacto ambiental significativo em toda a cidade serão 

objeto de licenciamento ambiental por meio de análise de impacto ambiental ou de 
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vizinhança, segundo a magnitude e o grau de impacto, a serem regulamentados em 

lei. 

 

A Cidade Ilegal e as Zonas Especiais de Interesse Social 
 

O tratamento voltado à inclusão da cidade ilegal no planejamento urbano da cidade 

constitui um dos principais avanços do PDE por meio da criação de ZEIS como 

instrumento da política urbana e habitacional. 

 

As ZEIS compõem um território estimado em cerca de 15% da área líquida em 

relação às quadras oficiais da cidade e de cerca de 25% sobre sua área bruta, 

distribuídas na periferia e que também entremeiam o tecido urbano da cidade legal, 

em favelas, loteamentos irregulares e cortiços nas áreas centrais deterioradas, que 

resultam em um grande déficit habitacional, social e ambiental. Nessas áreas vivem 

em moradias precárias cerca de 30 % da população da cidade, muitas vezes sob 

condições de risco em terrenos instáveis, insalubridade e insegurança na posse da 

terra, e em grande parte ocupando as áreas de mananciais - das margens de córregos 

e de encostas erodíveis, contribuindo para o desequilíbrio de todo o ambiente urbano, 

e constituindo o mais grave e crítico problema socioambiental da cidade.  

 

Nesse sentido as ZEIS são propostas no PDE, com os seguintes objetivos: estabelecer 

condições especiais para a recuperação física e regularização fundiária dos 

assentamentos precários da população de baixa renda; impedir a expulsão indireta, 

decorrente de valorização imobiliária, dos moradores beneficiados pelas ações de 

recuperação dos assentamentos precários, e ampliar de forma significativa a oferta de 

moradias de interesse social, acessíveis às famílias de renda igual ou inferior a seis 

salários mínimos. 

 

A concessão de direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico 

nas ZEIS é um incentivo à produção de habitações de interesse social por agentes 

privados, aplicáveis também para a área construída destinada a outros usos, em 

proporções específicas. 
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O Impacto Ambiental dos Estoques de Potencial Construtivo 
Adicional  

 

Em relação aos estoques de potencial construtivo, concedidos por meio de outorga 

onerosa, o PDE, em seu art. 212, parágrafos 1o e 2o, definem que esses devem ser 

calculados em função da capacidade do sistema de circulação, da infra-estrutura 

disponível, das limitações ambientais e das políticas de desenvolvimento urbano, 

podendo ser diferenciados por uso residencial e não-residencial, e deverão valer para 

um período não inferior a dois anos (SÃO PAULO CIDADE 2002). E na sua política 

de uso do solo estabelece como diretrizes que devem nortear o cálculo dos estoques: 

• estimular o crescimento da cidade na área já urbanizada, dotada de serviços, 

infra-estrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da 

capacidade instalada e reduzir os seus custos; 

• promover a distribuição de usos e a intensificação do aproveitamento do solo 

de forma equilibrada em relação à infra-estrutura, aos transportes e ao meio 

ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os 

investimentos coletivos; 

• estimular a reestruturação e regularização urbanística para melhor 

aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura em processos de 

esvaziamento populacional e imobiliário. 

 

Assim a determinação dos estoques, com a avaliação correspondente de impactos 

ambientais gerados à capacidade suporte instalada revela-se um dos itens mais 

importantes a serem estudados em uma avaliação ambiental estratégica dos efeitos 

potenciais do PDE. Embora esses estoques tenham sido cuidadosamente estudados 

por SEMPLA, o monitoramento dos mesmos e avaliações ambientais de revisão (ex-

post) dos respectivos resultados deveriam, conforme propomos no Capítulo 6 desta 

tese, ser inseridos nos mecanismos de controle do PDE e do novo zoneamento e 

expostos em relatório público nos balanços de aplicação da política urbana anuais. 
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No projeto de lei do PDE previa-se que, em caso de se constatar impacto negativo na 

infra-estrutura ou no meio ambiente decorrente da utilização do estoque, a outorga de 

potencial construtivo e a transferência de potencial construtivo seriam suspensas, não 

mais se aceitando novas propostas de solicitação de ampliação do CA básico. 

 

Tal dispositivo, no entanto, não consta da lei aprovada. Esse mecanismo precisa ser 

corrigido de forma a recolocar a possibilidade de controle e de monitoramento dos 

impactos no ambiente urbano decorrente do adensamento construtivo. 

 

A Aplicação dos Instrumentos do Estatuto da Cidade e as Áreas de 
Intervenção Urbana propostas no PDE. 

 

O Plano Diretor Estratégico foi o primeiro plano diretor no país a aplicar os 

instrumentos de gestão urbana institucionalizados no Estatuto da Cidade, e 

utilizando-os para implementar os objetivos e as diretrizes definidas no plano (SÃO 

PAULO CIDADE 2002), a saber: 

 

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no 

tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, 

aplicados a imóveis localizados em ZEIS para cumprir o instituto da função 

social da propriedade (art. 201); 

b) concessão urbanística – por meio de permissão a parcerias público–privado para 

a realização consorciada de obras de urbanização ou de reurbanização de 

quaisquer áreas da cidade necessárias à implementação das diretrizes do plano 

(art. 239); 

c) concessão de uso especial e usucapião especial, incluindo o coletivo, para 

atender às necessidades de moradia (arts. 240 a 242); 

d) permissão para que o Poder Público, mediante requerimento do proprietário, 

receba por transferência imóveis para fins de urbanização, oferecendo em 

contrapartida unidades urbanizadas no valor correspondente ao valor do imóvel 

antes da urbanização (para utilização em planos de urbanização de ZEIS e em 

consórcios imobiliários) (art. 246); 
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e) direito de superfície, a ser concedido (ou negociado) por proprietário de imóvel 

urbano ao município e a entidades públicas de direito privado, para viabilizar a 

utilização do espaço superficial, aéreo e subterrâneo, necessário à 

implementação de diretrizes constantes do PDE (art. 247) – Para ser incluída na 

disciplina da paisagem urbana e  na modernização das redes de infra estrutura 

através de galerias subterrâneas; 

f) direito de preempção, para preferência na aquisição de imóvel urbano objeto de 

alienação onerosa entre particulares, a fim de facilitar a execução de melhorias 

viárias e de infra-estrutura em geral piscinões, criação de parques e áreas verdes 

e outras (art. 204); 

g) outorga onerosa do direito de construir, para permitir a construção acima do 

coeficiente básico mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, que 

será importante fonte de recursos extra orçamentários para ampliar a capacidade 

de investimentos do município na melhoria física da cidade (arts. 209 a 212);  

h) transferência de potencial construtivo, para compensar eventuais perdas 

econômicas advindas de eventual impedimento legal de utilização do 

Coeficiente de Aproveitamento básico em determinado imóvel e também para 

incentivar a manutenção de áreas verdes e de produção agrícola ou extrativista 

no município (art. 217). Na transferência do direito de construir a área, a ser 

transferida ao imóvel receptor, será calculada por uma fórmula que reflete a 

conversão da área construída a transferir, com base na proporção entre os valores 

do metro quadrado de ambos os terrenos (art. 218). 

i) operação urbana consorciada, para viabilizar transformações urbanísticas 

localizadas por meio de intervenções conjuntas dos setores público e privado 

(arts. 225 a 234). 

j) consórcio imobiliário por meio de permissão para o poder público receber por 

transferência imóveis para um melhor aproveitamento, por meio de concessão 

urbanística ou outra forma de contratação (artigo 246). 

 

A política ambiental passou a fazer parte explicita do PDE com o “objetivo de 

implementar as diretrizes da política nacional de meio ambiente, recursos hídricos e 

saneamento” de forma articulada às demais políticas públicas (capítulo III), e o plano 
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cria os seguintes instrumentos de gestão urbana e ambiental (SÃO PAULO CIDADE 

2002): 

 

a) o zoneamento ambiental do município como instrumento definidor das ações e 

medidas de proteção e recuperação da qualidade da ambiental do espaço, e 

fatores a considerar (artigo 248). 

b) o Licenciamento Ambiental e os Estudos de Impacto Ambiental e o RIMA para 

empreendimento com impacto ambiental significativo (artigos 250 e 256); 

c) o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório de Impacto de 

Vizinhança, para empreendimentos que causem alterações das características 

urbanas do entorno (artigo 257) 

d) termo de Compromisso Ambiental, para compensar autorizações para supressão 

de vegetação e/ou recuperar o meio ambiente em decorrência de atividades que 

causem degradação ambiental (artigo 251 e 252 ) e outros; 

e) a Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Planos e Programas Setoriais 

Públicos visando reduzir seus impactos ao meio ambiente. (Artigo 255). 

 

Quanto às Áreas de Intervenção Urbana (AIUs), verifica-se que a efetivação de 

transformações no espaço urbano em direção à implantação da estrutura urbana 

proposta pelo PDE e seus respectivos elementos estruturadores e integradores em 

uma cidade em desenvolvimento, como é o caso de São Paulo, implica em 

intervenções e reestruturações para criação de áreas de circulação viária, infra-

estrutura de transporte, espaços abertos,  parques e novas centralidades. Para tal, o 

PDE se apóia em Áreas de Intervenção Urbana, as quais utilizam, conforme o caso, 

de combinações de aplicação de instrumentos do Estatuto das Cidades, de uma forma 

criativa e original. 

 

As Áreas de Intervenção Urbana (AIUs) criadas pelo PDE facilitam a identificação já 

complexa dos perímetros das áreas onde os instrumentos do Estatuto poderão ser 

utilizados, conforme exige a lei federal, e são também objeto de Projetos 

Urbanísticos Específicos (PUE), e em si um novo instrumento de política urbana, 

utilizado para atingir os objetivos urbanísticos do Plano Diretor. 
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Assim, as AIUs definidas nos arts. 221 e 224 do PDE plano (SÃO PAULO CIDADE 

2002), são as seguintes: 

 

a) áreas de operação urbana consorciada e áreas de projeto estratégico indicadas no 

PDE (Vide o Mapa 9 reproduzido a seguir); 

b) áreas de intervenção urbana para a implantação de parques lineares, conforme 

visto anteriormente; 

c) áreas de eixos e pólos de centralidade, definidas nos Planos Regionais 

Estratégicos das Subprefeituras em função das nucleações consolidadas e/ou 

potenciais de comércio (lojas diversas, shoppings, supermercados, equipamentos 

públicos (de saúde, segurança), de comunicação, locais de encontro, etc.). 

d) áreas para a implantação de rede viária estrutural, demarcadas no plano por 

faixas de até 300 metros ao longo das vias estruturais propostas, medidos a partir 

do eixo da via, e nas existentes quando o PDE prevê melhoramento; 

e) áreas para a implantação de rede de transporte público, definidas por uma “faixa 

de 300 metros de largura de cada lado dos alinhamentos do sistema de transporte 

público coletivo de massa” e “círculos com raio de até 600 metros tendo como 

centro as estações de transporte coletivo metroviário ou ferroviário”. (arts. 121 et 

seq.) 

f) área envoltória do Rodoanel Metropolitano Mário Covas (art. 223),  para a qual 

são definidas as faixas de largura de 500 metros na macrozona de estruturação e 

qualificação urbana, e de 300 metros na macrozona de proteção ambiental. 

 

Quanto às Operações Urbanas Consorciadas (OUC), praticadas em São Paulo desde 

1991 conforme a avaliação realizada no item 6.3, o instrumento sofre alterações no 

PDE 2002 de acordo com o Estatuto das Cidades, de forma a absorver algumas das 

distorções observadas na prática recente, sendo assim redefinidas como: 

“o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, que visa alcançar em uma área 

específica transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, 
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valorização ambiental e ampliação e qualificação dos espaços públicos” (art. 

225; do PDE). (SÃO PAULO CIDADE 2002). 

 

As operações urbanas consorciadas reconceituadas no PDE deverão ser criadas por 

leis específicas e ter as seguintes finalidades (artigo 227), (SÃO PAULO CIDADE 

2002).: 

• implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento 

urbano; 

• otimização de áreas envolvidas em “intervenções urbanísticas de porte” e 

“reciclagem de áreas sub-utilizadas”; 

• implantação de programas de habitação de interesse social; 

• ampliação e melhoria da rede estrutural de transportes coletivos; 

• ampliação e melhoria da rede viária estrutural; 

• implantação de espaços públicos; 

• valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, 

cultural e paisagístico; 

• otimização de áreas visando a geração de empregos. 
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No mapa 9 podem ser visualizadas as Operações Urbanas já existentes e as novas 

propostas no PDE. 

Figura 18 - Plano Diretor Estratégico 2002-2012: Operações Urbanas 

 

 
Fonte: SEMPLA 2002a. PDE 2002-2012: Operações Urbanas 

 
Para cada uma das novas operações previstas preve-se a possibilidade de 

“modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

subsolo”, tendo como principal efeito o adensamento e o melhor aproveitamento 

construtivo das áreas mediante a utilização de um Coeficiente de Aproveitamento 
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máximo de até 4,0 vezes a área do terreno, limitado a estoques construtivos 

adicionais em m2 previstos na lei da operação urbana. 

Excepcionalmente, um “coeficiente máximo superior a 4,0 é admitido em torno das 

estações de transporte ferroviário, desde que o coeficiente bruto não ultrapasse 4,0 no 

raio de 600 metros”, sendo ainda “considerado o impacto ambiental delas decorrente 

e o impacto de vizinhança” (artigo 228). (SÃO PAULO CIDADE 2002). 

 

A lei específica da operação urbana deverá conter, entre outros itens, a delimitação 

de sua abrangência, sua finalidade, o programa de atendimento econômico e social à 

população diretamente afetada, solução habitacional dentro do seu perímetro ou na 

sua vizinhança para reassentar a população de favelas e cortiços a ser removida,  e 

estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança. 

 

Em cada uma das Operações Urbanas será possível a emissão de Certificados de 

Potencial de Construção (CEPAC). Tais certificados "poderão ser alienados em 

leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria 

operação". Poderão também "ser livremente negociados, mas conversíveis em direito 

de construir unicamente na área objeto da operação". A lei especifica que aprovar a 

operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade 

determinada de CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no 

pagamento das obras necessárias à própria operação. (PDE - Artigo 230). (SÃO 

PAULO CIDADE 2002) 

 

Tal instituição aperfeiçoa a possibilidade de o município antecipar o potencial de 

receitas geradas pela operação, o que, se por um lado amplia a possibilidade de 

auferir novos recursos públicos, por outro poderão acelerar as intervenções e os  

riscos decorrentes do impacto ambiental direto e indireto, e assim requerem maiores 

exigências no controle e no monitoramento dos impactos decorrentes da operação. 
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Nesse sentido, registra-se outro aspecto crítico, “os recursos obtidos nas 

contrapartidas devem ser utilizados exclusivamente na área da operação”. (art. 229). 

Mantêm-se a distorção observada anteriormente no item 6.3; aplicação de recursos 

de forma concentrada somente nas áreas internas à operação, sem permitir sua 

utilização para mitigar os impactos nas áreas externas, as quais poderão ser objeto de 

impactos ambientais cumulativos5 na circulação do tráfego, na infra-estrutura e na 

qualidade ambiental. Por outra, não flexibiliza ao poder público a aplicação do 

princípio da subsidiariedade entre áreas desigualmente atendidas por infra-estrutura.  

 

O Sistema de Gestão Democrática proposto no PDE inclui a criação de órgãos e 

processos de participação popular: Assembléia de Política Urbana; o Conselho 

Municipal de Política Urbana e Conselho de Representantes das Subprefeituras. E 

como meios de exercício do poder democrático, debates, audiências e consultas 

públicas; plebiscito, referendo e iniciativa popular. Como instrumentos de gestão, o 

Sistema Municipal de informações e os relatórios anuais de gestão. 

 

6.4.2. Os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e a Nova 
Disciplina de Uso do Solo 

 

Os Planos Regionais Estratégicos de cada Subprefeitura e a nova disciplina de uso e 

ocupação do solo elaborados e aprovados por meio da Lei nº 13.885 de 25 de agosto 

de 2004, conforme previsto na Lei do PDE 2002-2012, compõem o processo de 

planejamento municipal e são partes integrantes do Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo, e “destinam-se a complementar as referidas diretrizes, de 

modo a atender às peculiaridades do sítio de cada Subprefeitura e ás necessidades e 

opções da população moradora ou usuária”. (SÃO PAULO CIDADE 2002). 

 

Para cada um dos 31 Planos Regionais Estratégicos elaborados para todas as 

Subprefeituras da cidade são formuladas propostas de desenvolvimento local, tendo 

como referência os elementos estruturadores do PDE 2002-2012, com o objetivo de 

definir uma proposta de estrutura urbana, contendo: 

                                                 
5 Impacto no meio ambiente resultante do impacto incremental da ação quando adicionada a outras 
ações, passadas, presentes e futuras, razoavelmente previsíveis. 
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• a rede estrutural hídrica ambiental de cada território e a orientação urbana 

correspondente para proteger os rios e córregos, a vegetação significativa 

existente, as unidades de conservação e demais elementos da paisagem 

natural; 

• complementações na rede viária estrutural e de transporte público, e 

diretrizes para novas linhas e estações metroviárias e terminais 

rodoviários; 

• definição dos perímetros das zonas de centralidades existentes e 

proposições de novas centralidades em função das potencialidades 

existentes; 

 

Cada uma dessas redes é apresentada respectivamente por meio de figuras e tabelas 

propositivos que acompanham cada Plano Regional. Para ilustração do conteúdo de 

um PRE, apresentamos a seguir como exemplo o caso da Subprefeitura do Butantã.  

 

Figura 19 – Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã 2004: 
Rede Estrutural Hídrico Ambiental 

 
Fonte: SÃO PAULO CIDADE, 2004c. 
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Figura 20 – Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã 2004: 

Rede Viária Estrutural 

 
Fonte: SÃO PAULO CIDADE, 2004c. 
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Figura 21 – Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã 2004: 

Rede Estrutural de Transporte Público 
 

 
Fonte: SÃO PAULO CIDADE, 2004c. 
 

O ordenamento do uso e ocupação do solo no território de cada Subprefeitura foi 

elaborado “a partir das diretrizes de uso e ocupação do solo, estabelecidas pelo Plano 

Diretor Estratégico e em conjunto com as novas disposições gerais de uso e ocupação 

do solo, elaboradas simultaneamente com os Planos Regionais”. (SÃO PAULO 

CIDADE 2004a, p.9). 

 

Na ordenação do uso do solo são enfatizados os condicionantes de proteção do meio 

ambiente, a proteção de bens culturais em todos os bairros em função da estrutura 

urbana regional existente e projetada, gerando, em decorrência, zonas de uso com 

maior adequação regional na modulação das densidades, por intermédio dos 

coeficientes de aproveitamento e controle de gabaritos. 

 

As zonas de uso e as zonas especiais “definem a variedade de situações presentes no 

território de cada Subprefeitura apresentadas no Mapa e Quadro 04 - Uso do Solo”, 
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que contêm os perímetros respectivos e os parâmetros urbanísticos específicos, “em 

total consonância com as regras gerais de Uso e Ocupação do Solo”, constantes da 

Lei aprovada, “embora apresentem, sempre que necessárias, disciplinas e restrições 

adicionais” (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p.10). 

 

Neste sentido, cada Subprefeitura possui diferentes graus de atratividade para a 

instalação de atividades econômicas e de geração de emprego e renda; situações 

ambientais do meio físico e remanescente de áreas verdes, diferentes graus de 

urbanização e condições de infra-estrutura instalada, acessibilidade diferenciada 

pelas modalidades de transportes existentes, bem como de sua articulação com as 

demais Subprefeituras e municípios da Região Metropolitana, portanto, necessidades 

e potencialidades peculiares. (SEMPLA 2004a). 

 

A lei aprovada, então, envolveu de forma articulada os dois temas: Uso e Ocupação 

do Solo (zoneamento) e Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, contendo 

a definição das zonas de uso e os respectivos coeficientes de aproveitamento em uma 

única legislação. 

As diretrizes para o desenvolvimento urbano regional são apresentadas na parte II da 

Lei nº 13.855/04, das quais destacamos (SÃO PAULO CIDADE, 2004a) : 

• na da Zona Leste da cidade o Projeto Estratégico do Pólo de 

Desenvolvimento Econômico e a Operação Urbana Verde-Jacu; 

• na Zona Sul a Operação Urbana Jurubatuba e as Áreas de Intervenção 

Urbana do Aeroporto de Congonhas, Nações Unidas, Vila Andrade – 

Paraisópolis; 

• na Zona Sudoeste um conjunto de Operações Urbanas, das quais duas 

já existentes, a operação Faria Lima e Água Espraiada, e uma nova em 

operação Vila Leopoldina; 

• cruzando a cidade no eixo tradicional de estruturação ferroviária, as  

• operações Urbanas Diagonal Sul e Diagonal Norte ao longo da 

ferrovia, e as operações já existentes Centro e Água Branca, com varias 

projetos estratégicos como um novo bairro na Água Branca e o 

abairramento diferenciado e projetos especiais para os distritos 
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tradicionais do centro: Santa efigênia, Luz,  Higienópolis, Cambuci, 

Bixiga e Liberdade; 

• na Zona Norte a Operação Urbana Vila Maria/Carandiru e a Área de 

Intervenção Urbana da Via das Torres (extensão da Braz Leme), 

incluindo parques lineares e novas áreas de centralidade em torno das 

avenidas estruturais Caetano Álvares e Inajar de Souza. 

 

Para as Áreas de Proteção aos Mananciais Billings e Guarapiranga, 

localizadas na zona sul do município, os objetivos de desenvolvimento 

urbano e ambiental são (Parte II - artigo 66 da Lei dos PRES):  

• promover o desenvolvimento da região a partir de atividades econômicas 

compatíveis com a produção de água, áreas de mananciais e atividades 

rurais sustentáveis; 

• estabelecer ações, programas e projetos visando a consolidação dos 

seguintes eixos: turismo sustentável, desenvolvimento rural, saneamento 

ambiental, estruturação urbana; inclusão social; gestão pública; 

• tratar conjuntamente os problemas sociais e ambientais e os vetores de 

desenvolvimento, conjugando vários esforços para reverter a lógica da 

ocupação irregular dos mananciais, promovendo: 

 saneamento ambiental com proteção dos recursos naturais;  

 reurbanização e regularização dos assentamentos precários com 

qualidade ambiental;  

 ampliação dos territórios protegidos, tais como novas unidades de 

conservação e zonas especiais de proteção ambiental ou de produção 

agrícola (ZEPAM e ZEPAG).  

 preservação e a valorização da paisagem local constituída pelas 

represas Billings e Guarapiranga; 

 permitir a instalação de equipamentos públicos e comunitários na 

área de proteção aos mananciais, a fim de garantir o atendimento à 

população da região; 

 garantir a qualidade da água e reserva de abastecimento para o 

Município de São Paulo e região metropolitana;  
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 melhorar as condições de qualidade de vida do contingente 

populacional trabalhador que caracteriza a região; 

 mudar o perfil sócio-econômico da região com o uso de incentivos 

e programas que tenham como escopo atividades relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

Assim, as diretrizes da Lei dos PRES para as áreas de mananciais (Macrozona de 

Proteção Ambiental) são condizentes com os esforços recentes de planejamento e 

recuperação ambiental dos mananciais do alto Tietê, por meio das leis estaduais 

específicas de proteção aos mananciais, negociadas e aprovadas no âmbito do comitê 

da bacia hidrográfica, com a participação dos agentes sociais, mas ainda não 

aprovadas pelo legislativo estadual. 

 

Por outro lado, os projetos de desenvolvimento urbano regional apresentam uma 

leitura integrada e compatível com as políticas do PDE para a Macrozona de 

Qualificação e Estruturação Urbana, e em função dela são definidos projetos 

estratégicos para dinamizar as regiões da cidade. 

 

Para o desenvolvimento urbano das regiões tradicionais da cidade são propostas e 

delimitadas Operações Urbanas e Áreas de Intervenção Urbana – AIU de 

Centralidades e em torno dos eixos de transporte de massas, que “permitem não 

somente ampliar o potencial construtivo para o máximo de 4,0 vezes a área do lote, 

mas também alcançar transformações urbanísticas desejadas naquele território, 

aplicando-se os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade”. (SÃO PAULO 

CIDADE  2004a, p. 11). 

 

Nesse sentido, ressalta-se que as propostas de reestruturação poderão levar a 

transformações urbanas estruturais, com o adensamento construtivo das áreas com 

maior infra-estrutura instalada, o que pressupõe que deverá haver o controle da 

utilização dos estoques construtivos adicionais propostos na nova lei (parte III – 

quadro 8 – Estoques de Potencial Adicional por Distritos) e também estoques 

específicos previstos em cada uma das operações e intervenções urbanas. 
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Assim é uma necessidade central o controle dos impactos ambientais e a avaliação 

ambiental estratégica para revisão (ex-post) do conjunto de adensamentos propostos, 

para controle, e para monitorar eventuais gargalos de infra- estrutura e corrigir, 

eliminar ou mitigar impactos negativos, antes da revisão do Plano Diretor Estratégico 

em 2006. 

 

Por outro lado, a lei aprovada “já estabelece os parâmetros máximos que deverão ser 

respeitados, a forma de obtenção de recursos extra-orçamentários e as ações de 

coordenação do Executivo Municipal para alcançar objetivos de criação de novas 

centralidades, parques lineares, ampliação do sistema viário e de transportes bem 

como outros projetos estratégicos propulsores de qualidade urbana”. Dessa forma, a 

obtenção de direitos adicionais de construção aplicáveis e a correspondente outorga 

onerosa de potencial adicional são a principal fonte de recursos para a efetivação do 

plano. Também este aspecto deverá ser objeto de controle social por meio da gestão 

do FUNDURB, de modo a garantir a aplicação dos recursos nas finalidades previstas 

e na mitigação de efeitos negativos. (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p.11). 

 

Esse conjunto de instrumentos promotores do desenvolvimento urbano “são 

apresentados em cada Plano Regional Estratégico na figura 20 – Desenvolvimento 

Urbano”, devendo ser utilizados como perímetros que se sobrepõem àqueles das 

zonas de uso delimitadas na figura 22 – Uso do Solo de cada Subprefeitura, 

conforme a seguir: 
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Figura 22 – Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã 2004: 
Uso do Solo 

 
Fonte: SÃO PAULO CIDADE, 2004c. PRES Subprefeitura Butantã: Uso do Solo 
 
 
Figura 23 – Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Butantã 2004: 

Desenvolvimento Urbano 
 

 
Fonte: SÃO PAULO CIDADE, 2004c. PRES Subprefeitura Butantã: Desenvolvimento Urbano 
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Por conta desse duplo controle, a nova regulação é complexa, uma vez que o Plano 

passou a ser de fato o elemento central do processo de planejamento, e sua 

operacionalização envolve perímetros e parâmetros para os diversos instrumentos de 

gestão urbana (outorga onerosa, transferência de potêncial, etc), além dos parâmetros 

em si já complexos de ordenamento do uso e ocupação do solo (zoneamento). 

 

Esses dois grandes instrumentos serão aplicados e controlados simultaneamente por 

meio da superposição de “layers” temáticos. Para tal, faz-se necessário o uso de 

cartografia digital e sistemas de informação georeferenciado, para garantir a 

universalização do acesso aos dados técnicos aplicáveis (possibilidades de uso, 

ocupação e aproveitamento possíveis a cada lote) via Internet aos munícipes, para 

que esses não fiquem excessivamente dependentes do atendimento por técnicos. 

 

Uma vez que os PRES e o novo zoneamento elaborado já foram produzidos em 

sistema georeferenciado, deve ser implantado um modelo operacional informatizado 

e acessível aos munícipes, para se reduzir ao máximo a necessidade de 

intermediários, que depende exclusivamente de vontade política. 

 

6.4.3. A Nova Diretriz de Uso e Ocupação do Solo do Município 
 

Para o entendimento das razões do projeto recorremos à exposição de motivos do 

projeto de lei:  

“Uma nova forma de controle do uso do solo é necessária não apenas pelas 

disposições do Estatuto da Cidade, mas também porque, em paralelo com o 

processo de urbanização tradicional, está se sobrepondo um outro processo 

quase oposto”. (SÃO PAULO, CIDADE 2004a, p.14) . Refere-se à expansão 

urbana por meio de loteamento e ocupações irregulares. 

E ainda que: 

“O que parece evidente é que nem o setor público nem o privado estão 

conseguindo atender à demanda por habitações urbanas, ou melhor, à 

demanda por urbanização ou por áreas urbanizadas” (SÂO PAULO CIDADE 

2004a, p. 14).  
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Nesse sentido, a proposta aponta duas tendências atuais na construção da cidade a 

serem ser capturadas pelo novo regulamento, sob pena de este continuar a ser inócuo 

para regular a cidade ilegal e insuficiente para abranger a dinâmica das 

transformações da cidade em desenvolvimento. 

 

Por um lado, a legalização do assentamento habitacional passa a ser a última 

providência, quando no processo tradicional era a primeira, ou seja, é a regularização 

ou legalização de assentamentos habitados, e superlotados. O processo passa pelas 

invasões de áreas pela população mais pobre, sem qualquer definição de lotes ou 

parcelamento urbano e “depois reclama do Poder Público eletricidade, transporte, 

rede de água, coleta de lixo, escolas, centros de saúde, etc., surgindo a necessidade 

de abrir ruas ou passagens para que tais redes sejam instaladas”, e por último o 

arruamento como a ultima operação. No caso da RMSP esse processo de expansão 

urbana produz riscos ambientais críticos para a sustentabilidade ambiental para as 

áreas de proteção aos mananciais. 

 

De outro, a mudança no processo de urbanização tradicional, uma vez que a “cidade 

não mais se constrói lote a lote, e lotes pequenos de 125 m² ou 250 m²”. A tendência 

é de remembramento de lotes para a implantação de grandes empreendimentos: 

shoppings centers, centros empresariais, conjuntos residenciais, condomínios 

industriais e mesmo conjuntos de habitações de interesse social. (SÃO PAULO 

CIDADE 2004a, p. 14). 

 

A nova regulação faz a crítica ao modelo de zoneamento tradicional afirmando que 

“o zoneamento tradicional é por natureza excludente, elitista, injusto, estático e 

antieconômico” (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p. 14). 

 

Acrescenta-se que do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, ambas as 

tendências apresentam riscos, os quais dependem de instrumentos de planejamento e 

gestão ambiental eficazes e de avaliação ambiental mais ampla, uma vez que a visão 

de comando e controle ambiental tradicional tornou-se completamente ineficaz.  
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Uma abordagem já adotada na cidade a partir da legislação estadual de recursos 

hídricos de 1991 e da revisão da legislação de proteção aos mananciais de 1997 é o 

processo de planejamento ambiental participativo e a negociação de soluções por 

bacias hidrográficas para o tratamento dos problemas socioambientais da expansão 

urbana, por um lado, e por outro a necessidade de introduzir a avaliação ambiental 

estratégica para aferir o impacto das grandes mudanças da “cidade que se reconstrói, 

se reurbaniza e se adensa”. Para tal, são necessários instrumentos eficazes de gestão 

ambiental urbana capazes de avaliar e monitorar de forma estratégica a cidade em 

reestruturação.  

 

Em síntese, a nova regulação de uso e ocupação do solo deve ser capaz de  envolver 

a cidade ilegal e a  real, a cidade em construção e a que se reconstrói, absorvendo as 

novas dinâmicas acima mencionadas, ou será mais uma vez inócua e excludente. 

 

Os Elementos Objeto de Controle Ambiental no Novo Zoneamento 
 

A principal mudança observada é que como conceito “o controle do uso do solo deve 

restringir-se aos elementos de interface entre a propriedade privada e a cidade, 

notadamente a sua vizinhança próxima e a via pública que lhe dá acesso”. Esses 

elementos são: o tipo de uso ou atividades exercidas na edificação ou no lote, a 

intensidade de edificação no lote (densidade ou coeficiente de aproveitamento) e a 

relação da edificação com o lote (taxa de ocupação, recuos, etc.) (SÃO PAULO 

CIDADE 2004a, p. 16). 

 

A proposta apresentada, segundo a exposição de motivos, “não referencia a 

instalação dos usos a zonas-tipo, mas estabelece condições necessárias e suficientes 

para garantir a convivência entre atividades diversificadas sem provocar o 

comprometimento do ambiente natural e o construído e das condições de circulação 

na cidade” (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p. 19). 

 

Ao contrário, as zonas criadas pelo PDE foram detalhadas a partir de situações que 

exigem regulamentação específica do sítio urbano: declividade; qualidade e 

permeabilidade do solo; políticas circunscritas a áreas de proteção ambiental e aos 
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mananciais; valores importantes para a comunidade local, a exemplo dos chamados 

bairros jardins devido à predominância da arborização e maior permeabilidade do 

solo, etc. 
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Tabela 18 – Zoneamento 2004: Pressuposto 

 
a) Não criar obstáculos à mistura de usos na cidade, seja no lote ou seja na edificação, 

para diminuir as necessidades de deslocamento, com exceção apenas para usos 

geradores de incômodos ou que afetam a segurança da vizinhança. 

b) Garantir a fluidez do tráfego no sistema viário, respeitando a hierarquia e as 

características geométricas das vias e sua utilização prioritária pelo transporte 

coletivo. 

c) Caracterizar situações de incomodidade, tais como sobrecarga no volume de tráfego, 

poluição por gases, partículas, odores, etc. ou ainda poluição por ruído ou vibração. 

d) Simplificar as categorias e subcategorias de usos, atualmente freqüentes na 

legislação pertinente, uma vez que novos  "usos" estão sempre surgindo a cada dia. 

e) Facilitar a mudança de usos, de modo a permitir a substituição de atividades na 

mesma edificação. 

f) Dar tratamento especial a empreendimentos que, por seu porte e natureza, possam 

causar impacto significativo sobre a vizinhança junto da qual se instalam, e 

aplicação de estudo de impacto ambiental ou de vizinhança. 

g) Consulta a instâncias descentralizadas, a partir de manifestação da população 

interessada, quanto às opções que se configuram como de caráter eminentemente 

local e/ou que possam variar de um a outro bairro e que não sejam estrategicamente 

importantes para o conjunto da cidade. 

Fonte: (SÃO PAULO CIDADE 2004a) 

 

Quanto às novas zonas de uso, essas foram detalhadas a partir das diretrizes do PDE 

e dos conceitos propostos pela nova disciplina de uso do solo, para a revisão 

definitiva da legislação de zoneamento vigente. Nos processos de elaboração dos 

PRES, para cada um dos respectivos perímetros de zonas foram delimitados e 

definidos parâmetros de controle de acordo com as peculiaridades locais de cada 

Subprefeitura: 

 

...admitiu-se que as cidades em crescimento e de maior porte não podem ter 

um conjunto de regras definitivas, elaboradas exclusivamente por técnicos e 

decididas por uma única instância central de planejamento. É necessário que a 

lei incorpore a diversidade de padrões urbanísticos que caracterizam a cidade, 

que se descentralizem as decisões e que se abra espaço para a participação da 
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população naquilo que é de âmbito local e que admita regras diferenciadas. 

(SÃO PAULO CIDADE 2004a, p. 32). 

 

Posteriormente, essas zonas e respectivos controles foram sistematizados e o 

resultado final compõe-se de 16 tipos e 30 tipologias de zona, sendo que os quadros 

de controle paramétrico estão apresentados nos quadro 4 e 5 de cada PRES. Nesse 

sentido, a consideração da diversidade e das peculiaridades de cada território levou 

algumas zonas a sofrerem adequações nos parâmetros compatíveis com a morfologia 

urbana local (gabaritos mais restritivos, taxas de permeabilidade maiores, etc.).  O 

conjunto das zonas pode ser visualizado no quadro abaixo. 
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Tabela 19 – Zoneamento 2004: Novas Zonas de Uso (1) 
 

A.MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

FUNÇÃO 

A instalação do uso residencial e de atividades urbana subordina-se à 

necessidade de preservar, conservar ou recuperar o ambiente natural. 

Principais regras do PDE e dos PRES: não poderá ocorrer adensamento e o CA 

básico e máximo pode chegar até no máximo a 1,0 e não se aplica a outorga 

onerosa de potencial construtivo. 

Possibilidade de aplicação de transferência de potencial virtual de áreas com 

vegetação protegida para fora desta macrozona a ser regulamentada. 

TIPO DE 

ZONA 
CARACTERÍSTICAS 

ZMp zona mista de proteção ambiental - destinada à implantação de usos urbanos, 

de baixa densidade de construção em áreas protegidas. 

ZPDS zona de proteção e desenvolvimento sustentável - destinadas à conservação da 

natureza e à implantação de atividades econômicas compatíveis com a proteção 

dos ecossistemas locais, de densidades demográfica e construtiva baixas. 

ZLT zona de lazer e turismo - destinadas aos usos de lazer, turismo e atividades 

correlatas, vinculadas à preservação da natureza, de densidades demográfica e 

construtiva baixas. 

ZERp zona exclusivamente residencial de proteção ambiental - destinadas 

exclusivamente ao uso residencial, de densidades demográfica e construtiva 

baixas. 

ZEP zona especiais de preservação - destinadas à reservas florestais, parques 

estaduais, parques naturais municipais, reservas biológicas, outras unidades de 

conservação e a preservação da natureza. 

ZCPp zona centralidade polar de proteção ambiental - destinada a centros regionais 

em mananciais, com predominância de usos não residenciais. 

ZCLp zona centralidade linear de proteção ambiental - lotes com frente para trechos 

de via internos ou lindeiros localizados na Macrozona de Proteção Ambiental, 

numa faixa de 40 (quarenta) metros medidos a partir do alinhamento, destinados 

à localização de atividades típicas de centros regionais lineares, com 

predominância de usos não residenciais. 

Fonte: Elaborado a partir de SÃO PAULO CIDADE 2004a;  SEMPLA 2004b.  
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Tabela 19 – Zoneamento 2004: Novas Zonas de Uso (2) 
 

B. MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA 

FUNÇÃO 

A instalação do uso residencial e de atividades urbanas subordina-se às exigências dos 

elementos estruturadores definidos no PDE e PRES. Principais regras do PDE e dos PRES: 

pode ocorrer o adensamento construtivo. O CA básico é 1,0 ou 2,0 dependendo da zona, e 

o máximo pode chegar até 2,5 em zonas mistas e até 4,0 em zonas de centralidade, e em 

áreas de intervenção urbana. Aplica-se em todos os casos a outorga onerosa de potencial 

construtivo adicional. Possibilidade de ocorrer a transferência de potencial virtual de áreas 

com vegetação protegida a ser regulamentada. 

TIPO DE 

ZONA 
CARACTERÍSTICAS 

ZER – 1* zona exclusivamente residencial de densidade demográfica baixa 

ZER – 2* zona exclusivamente residencial de densidade demográfica média 

ZER – 3* zona exclusivamente residencial de densidade demográfica alta 

ZPI zona predominantemente industrial - destinada à implantação de usos diversificados 

onde a preferência é dada aos usos industriais incômodos e outras atividades não 

residenciais incômodas. 

ZM – 1 zona mista de densidades demográfica e construtiva baixas - com coeficientes de 

aproveitamento básico e máximo iguais a 1,0. 

ZM – 2 zona mista de densidades demográfica e construtiva médias - com coeficiente de 

aproveitamento básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,0. 

ZM – 3a zona mista de densidades demográfica e construtiva altas - com coeficiente de 

aproveitamento básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0  até o limite de 2,5. 

ZM – 3b zona mista de densidades demográfica e construtiva altas - com coeficiente de 

aproveitamento básico igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até o limite de 2,5 (ora 

extintas zonas Z3, Z4, Z5, Z10 e Z12). 

ZCPa zona centralidade polar de densidades demográficas e construtiva médias - (CA 

máximo até 2,5)- destinadas a abrigar maior diversidade e intensidade dos usos não 

residenciais em relação aos usos residenciais, incluindo a permissão de usos não 

residenciais potencialmente incômodos. 

ZCPb zona centralidade polar de densidades demográficas e construtiva altas – Idem a 

anterior, mas com CA máximo podendo chegar até 4,0. 

Fonte: Elaborado a partir de SÃO PAULO CIDADE 2004a;  SEMPLA 2004b.  
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Tabela 19 – Zoneamento 2004: Novas Zonas de Uso (3) 
 

ZCLa zona centralidade linear de densidades demográficas e construtiva médias - (CA 

máximo até 2,5)- lotes lindeiros a trechos de vias internos a Zonas Mistas, numa faixa de 

até 40 (quarenta) metros medidos a partir do alinhamento para a via, destinados à 

localização de atividades de áreas centrais ou de subcentros regionais, com predominância 

de usos não residenciais potencialmente incômodos. 

ZCLb zona centralidade linear de densidades demográficas e construtiva médias - Idem a 

anterior, mas com CA máximo podendo chegar até 4,0. 

ZCLz-I zona centralidade linear - destinada à localização das atividades de comércio e serviços 

de baixa densidade, em trecho de via no interior ou circundante ZER (negociadas por 

Subprefeituras para reduzir conflitos de vizinhança - CA máximo 1,0) 

ZCLz-II zona centralidade linear - destinada à localização das atividades de serviços de baixa 

densidade – em trecho de via no interior ou circundante a ZER (negociadas por 

Subprefeituras para reduzir conflitos de vizinhança – CA máximo 1,0) 

ZCLT zona centralidade linear de transição - destinada à transição de volumetria e de 

localização das atividades de serviços de baixa densidade – em via circundante a ZER 

(negociadas por Subprefeituras apara reduzir conflitos de vizinhança – CA máximo 1,0) 

ZOE zona de ocupação especial - destinadas a abrigar atividades que, por suas características 

únicas, necessitem de tratamento especial, tais como: a Cidade Universitária, o Aeroporto 

de Congonhas, dentre outros 

Fonte: SÃO PAULO CIDADE 2004a;  SEMPLA 2004b 

* A densidade é diferenciada por quotas de terreno variáveis em relação à quantidade de 

habitação por lote. 
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Tabela 19 – Zoneamento 2004: Novas Zonas de Uso (4) 
 

C. ZONAS ESPECIAIS 

FUNÇÃO 
Porções do território com diferentes características ou com destinação específica e normas 

próprias de uso e ocupação do solo, edilícia, situadas em qualquer das macrozonas acima. 

TIPO DE ZONA CARACTERÍSTICAS 

ZEPAM zona especial de preservação ambiental - porções do território destinadas a proteger as 

ocorrências ambientais isoladas, tais como remanescentes de vegetação significativa, 

paisagens naturais notáveis, áreas de reflorestamento e áreas de alto risco onde qualquer 

intervenção será analisada caso a caso. 

ZEPEC zona especial de preservação cultural - áreas do território destinadas à preservação, 

recuperação e manutenção do patrimônio histórico e cultural, artístico, arqueológico, 

paisagístico e ambiental, podendo se configurar como sítios, imóveis ou conjuntos urbanos. 

ZEPAG zona especial de produção agrícola e de extração mineral - porções do território 

municipal, em que haja interesse público expresso por meio desta lei, dos Planos Regionais 

Estratégicos das Subprefeituras ou de lei especifica, em promover a manutenção de 

atividades agrícolas e de extração mineral e permitir a implantação de atividades 

compatíveis 

ZEIS – 1,2,3 e 4 zonas especiais de interesse social - destinadas prioritariamente à recuperação urbanística, 

regularização fundiária e produção de Habitações de Interesse Social – HIS ou do Mercado 

Popular - HMP definidos nos incisos XIII e XIV do art. 146 do PDE. Inclui a recuperação 

de imóveis degradados, provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, e 

serviço e comércio de caráter local. 

Fonte: SÃO PAULO CIDADE 2004a;  SEMPLA 2004b 
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A seguir, pode-ser visualizado o mapa geral do zoneamento integrando os 

zoneamentos das Subprefeituras. 

Figura 24 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo 
2004 

 
Fonte: Elaborado a partir de SÃO PAULO CIDADE 2004a; 2004c. Mapa Geral de Uso e Ocupação 

do Solo  
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As Vias e os Parâmetros de Controle do Uso do Solo. 
 

A nova lei incluiu a via como um dos elementos que regulam a disciplina de uso do 

solo, “a partir da distinção no território de nossas cidades dos domínios do público e 

do privado e de dois tipos de função para as vias” (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p. 

45). 

 

A proposta destaca as funções das vias: de circulação e de implantação das redes de 

infra-estrutura e comunicações (pública), e a de suporte de atividades sócio-

econômicas e de habitações ou de outras atividades urbanas, e a de dar acesso às 

propriedades lindeiras (privado).  

 

Tendo como questão fundamental a função da via no sistema viário global do 

conjunto da cidade, e distinguindo o tráfego local (o que tem por origem ou destino 

os imóveis lindeiros a uma via), do tráfego de passagem (de origem e destino em 

outras vias ou bairros), o novo zoneamento reconhece “a necessidade de controle de 

usos ao longo das principais vias de acesso a todas as regiões da cidade; de outro 

lado, evidencia-se a necessidade de se orientar e controlar as correntes de tráfego, se 

se quer proteger ou resguardar os bairros residenciais e as vias locais, principalmente 

se localizados em áreas mais centrais”. (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p. 31). 

 

No caso de São Paulo, a coordenação dessas políticas, de garantir a função da via 

pública e de controle de usos das propriedades lindeiras, complica-se ainda mais 

quando se acrescenta o transporte coletivo, principalmente as linhas de ônibus que 

usam a via como sua base física. Para tal, o PDE estabeleceu uma hierarquia de vias 

segundo sua função, ou seu papel, na malha viária da cidade, considerando-se como 

critério básico seu respectivo desempenho nos fluxos de tráfego cotidianos. 

 

Quando predomina a função de acesso aos imóveis, a via é considerada local. Os 

usos lindeiros permitidos dependerão das características físicas das vias: largura da 

faixa carroçável e largura da via. Nas vias onde predomina a função de circulação, a 

fluidez é o mais importante, por isso são sempre consideradas vias estruturais, isto é, 

têm papel importante no sistema viário da cidade como um todo. As duas funções 
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competem ou se equilibram nas chamadas vias coletoras ou distribuidoras” (SÃO 

PAULO CIDADE 2004a, p. 31). 

 

Na lei aprovada, o critério é aplicado somente para regular o uso do solo nas zonas 

mistas, sendo que nas demais zonas predominam os instrumentos de controle 

particulares ou específicas da zona. Neste sentido, a condição de instalação para os 

usos é determinada pela infra-estrutura viária instalada e pelas condições de 

convivência de cada uso com os demais, em especial com o uso residencial.  

 

Na lei, as diversas atividades são classificadas nas categorias de uso Residenciais – R 

e não-Residencial nR, que por sua vez são subdivididos em grupos de atividades,  

segundo diferentes graus de compatibilidade e geração de incômodo para a 

vizinhança. 

 

Os Usos Não Residenciais Industriais – Ind, foram classificados na lei de acordo com 

o grau de poluição e com seu processo produtivo, de acordo com a legislação 

estadual e com os parâmetros de incomodidade definidos na lei para as diferentes 

zonas e para as categorias de vias da cidade. Esses classificam-se em: usos 

industriais toleráveis – Ind-1b; usos industriais incômodos – Ind-2 e usos industriais 

especiais – Ind-3. 
 

Nesse sentido, cabe registrar um avanço significativo, por meio da incorporação 

“fatores ambientais de desempenho” para a classificação dos usos não residenciais, 

em termos de “seu grau de incomodidade para a vizinhança”, criando uma 

articulação entre o controle ambiental e o de uso do solo, importante para a qualidade 

do ambiente urbano. (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p.23). 

 

Sintetizando os aspectos anteriores, e uma vez que se pretende uma cidade onde a 

mistura de usos ocorra de forma ambientalmente equilibrada, “a nova 

regulamentação adotou o critério de incomodidade do uso, tendo como referência 

para sua definição a característica da zona, a função e a segurança da via em questão, 

para a implantação de atividades no município”. Neste sentido, “as unidades 
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territoriais utilizadas para disciplinar o Uso e Ocupação do Solo foram adotadas as 

zonas de uso e as categorias das vias integrantes do Sistema Viário (locais, coletoras 

e estruturais) criadas no PDE” (São Paulo Cidade 2004a, p.34). 

 

Na definição do grau de incomodidade dos usos não Residenciais foram 

considerados os seguintes objetivos (SEMPLA 2004b): 

 

na Zona Mista, o uso residencial, sempre considerado não Incômodo; 

na ZER, objetiva-se manter a preservação da maior qualidade de vida do uso 

estritamente residencial, portanto isso é ainda como zona funcional segregada 

e protegida, mantendo-se a tensão existente nos bolsões enclavados nos 

bairros do centro expandido; 

na ZPI, o uso industrial incômodo, bem como os usos não-residenciais 

incômodos; 

nas Zonas de Centralidade, ao uso não residencial incômodo, de acordo com 

determinados parâmetros; 

na ZEPAG, as atividades de produção agrícola ou extrativista ou de apoio a 

elas; 

na ZEPEC, o bem ou imóvel a ser preservado; 

na ZEPAM, a preservação da vegetação arbórea existente ou de condições 

ambientais específicas; 

nas ZEIS, a moradia de interesse social; 

 

Na Zona Mista a disciplina do uso é regulada pela função das vias: nas estruturais e 

coletoras, a preferência é assegurar a fluidez e a segurança do tráfego, e são 

permitidos genericamente os usos não-residenciais compatíveis, os usos não 

residenciais toleráveis – nR2 e os usos não-residenciais especiais ou incômodos – 

nR3, desde que aprovados caso a caso pelos órgãos competentes. E nas vias locais, é 

permitida genericamente a instalação do uso residencial aliado aos usos não-

residenciais compatíveis – nR1, caracterizando-se assim alguns bolsões residenciais 

nas zonas mistas. 
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Quanto ao uso industrial – Ind, objeto de grandes transformações, é permitida sua 

instalação na zona mista; nas vias locais do uso Ind-1a, nas vias coletoras e 

estruturais N1, N2 e N3, bem como nas vias internas às Zonas Centralidade, os usos 

com baixo potencial poluidor. O uso Ind-2 com médio potencial poluidor é permitido 

apenas na ZPI e o uso Ind-3, com alto potencial poluidor, é proibido no município. 

 

A inclusão de parâmetros de incomodidade e a definição de parâmetros para a 

instalação das diversas atividades na disciplina do uso do solo introduzem fatores 

ambientais no controle dos impactos de vizinhança e fornecem novos instrumentos 

legais para controlar a instalação ou o desenvolvimento de atividades incômodas, isto 

é, que provocam impactos de vizinhança, na perspectiva de garantir maior   

qualidade urbana e a possibilidade de adequar empreendimentos a padrões 

admissíveis de incomodidade.  

 

A Lei nº 13885/04 institui uma inovação para a gestão ambiental e urbanística 

municipal, pois permite que o controle ambiental ocorra de forma integrada ao 

controle de uso do solo, para milhares de pequenas e médias atividades que 

compõem a cidade, pois possibilita a unificação gradual do licenciamento ambiental 

com o de uso do solo. Na linha da descentralização da gestão ambiental para os 

municípios é dado um passo significativo que deverá provocar transformações na 

gestão municipal, integrando o planejamento urbano ao planejamento e à gestão 

ambiental municipal. 

  

Foram definidos para a instalação e funcionamento dos usos não-residenciais nR, na 

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, parâmetros ou instrumentos de 

controle relativos a: emissão de ruído; geração de odores; emissão de gases, vapores 

e material particulado; emissão de fumaça; potência instalada; vibração e radiação; 

poluição hídrica; periculosidade e toxicidade. 

 

Os usos não-residenciais que por suas características possam acarretar alteração 

negativa da paisagem urbana e/ou demanda excedente à capacidade da infra-estrutura 

urbana estão sujeitos a análise prévia de impacto ambiental e/ou de vizinhança, nos 
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termos da legislação municipal específica e sua instalação fica condicionada à 

observância das diretrizes, parâmetros e medidas mitigadoras fixados pelo Executivo, 

bem como os usos não-residenciais com potencial gerador de tráfego, ou com 

capacidade de gerar impactos ambientais significativos, de vizinhança de grande 

magnitude e os que excedem a capacidade das vias de acesso ao imóvel em que se 

pretende instalá-los. São classificados como Pólo Gerador de Tráfego – PGT e sua 

instalação fica sujeita a análises específicas. 

 

A linha de corte para o controle e o licenciamento ambiental e urbano das pequenas e 

médias atividades não-residenciais são diferenciados na lei. Para aquelas atividades 

com impacto ambiental de maior grau ou magnitude registramos a necessidade de 

aperfeiçoamento da gestão ambiental municipal com o detalhamento e articulação 

dos  instrumentos EIA e RIMA, EIV e RIV, pólos geradores de tráfego em legislação 

específica de forma a tornar sua aplicação mais eficiente. 

 

A legislação inclui ainda regras edilícias que defluem a volumetria das novas 

edificações, gabaritos, taxas de ocupação, recuos e taxas de permeabilidade. A 

permeabilidade é um fator ambiental crítico para a cidade, assim a fixação de uma 

taxa de permeabilidade, complementa a taxa de ocupação, uma vez que esta não 

garante limites para as construções no subsolo. 

 

A Densidade, os Estoques de Área Construída e os Respectivos 
Impactos Ambientais  

 

O controle de densidades é aplicado indiretamente de acordo com a nova lei de 

zoneamento, por meio dos coeficientes de aproveitamento máximos diferenciados, 

segundo as características de determinados locais, tais como centralidade, topografia 

e qualidade do solo, que incidem no lote a partir da respectiva zona de uso, e também 

pelos estoques de potencial construtivo adicional para cada zona ou distrito da 

cidade. A única exceção são as zonas exclusivamente residenciais (ZER 2 e 3), onde 

a densidade é controlada por meio de quotas de habitação por lote. O controle da 

densidade é fundamental “para evitar a sobrecarga da infra-estrutura instalada (água, 

esgotos, etc.), mas principalmente para evitar o congestionamento do sistema viário 
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pelo tráfego gerado pelos usos lindeiros, e também pelo estacionamento na via 

pública”. (SÃO PAULO CIDADE 2004a, p. 26). 

 

Quanto aos estoques de potencial construtivo adicional por distrito, sua definição tem 

por base a capacidade de suporte do sistema viário do município aliada à política de 

desenvolvimento urbano, visto que os parâmetros das demais infra-estruturas são 

ajustáveis à demanda e constituem um outro elemento de controle da densidade de 

construção, não por lote, mas por conjunto de lotes, ou áreas maiores, como os 

distritos, adotado na Lei de Uso e Ocupação do Solo. (SEMPLA 2004). 

 

Desse modo para a definição da quantidade dos estoques e respectivos impactos 

ambientais decorrentes de sua utilização, faz-se necessário avaliar a capacidade 

suporte da infra-estrutura, em especial do sistema viário e de transporte coletivo, para 

não ultrapassá-la, em função do adensamento gerado pela utilização do coeficiente 

de aproveitamento máximo. 

 

Essa avaliação deve incluir os impactos diretos, indiretos e cumulativos à 

sustentabilidade urbana em decorrência dos riscos inerentes ao processo de 

adensamento para controlar efeitos potenciais: riscos de aumento do volume de 

tráfego, congestionamentos e riscos de aumento da poluição do ar, em face da 

dependência excessiva de transporte por veículos com motores por queima de 

combustíveis, e seus efeitos cumulativos em mudanças climáticas e outros aspectos 

estratégicos para a sustentabilidade urbana. Registra-se que o ideal é que esses 

efeitos sejam avaliados simultaneamente à sua definição pelos Planos Regionais de 

Subprefeituras. 

 

Os estoques fixados para os 96 distritos do município foram segundo (São Paulo 

CIDADE 2004a, p. 29) com os seguintes objetivos: 

• refrear o crescimento em distritos em que a área construída vertical se 

apresenta muito acima da média do município e em que a estrutura viária 

já se encontra saturada ou próxima da saturação, como o caso dos 

distritos do Itaim ou Consolação; 
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• estimular o crescimento em distritos em que a área construída vertical se 

encontra bem abaixo da média do Município e com folga na infra-

estrutura disponível, como os distritos do Bom Retiro e Pari; 

• equilibrar o uso residencial e não-residencial, onde predomina a área 

construída residencial ou em sentido inverso, onde está ocorrendo um 

esvaziamento populacional, como os distritos da área leste no primeiro 

caso, e os da Sé e República, no segundo. 

 

Na definição dos estoques calculados por distrito, para o período de 2000 a 2009, e a 

serem revistos e atualizados em prazo não inferior a dois anos, foram considerados 

os seguintes fatores: 

I - dados demográficos do censo do ano 2000; 

II - dados de mobilidade da população do ano de 1997, a partir da pesquisa 

de origem e destino de viagens, realizada pela Companhia do Metropolitano 

de São Paulo – METRÔ; 

III - dados anuais sobre a área construída no município constantes do 

cadastro digital (TPCL) da Prefeitura, utilizado para fins fiscais, referentes ao 

Imposto Predial e Territorial Urbano –IPTU, nos anos de 1991 e 2000; 

IV – mapas, plantas e cartas geográficas. 

 

Segundo SEMPLA 2004a, p. 138, as variáveis citadas foram consideradas a partir do 

cenário tendencial, levando-se em conta a projeção futura para área construída total 

por distrito de 2000 a 2009, igual àquela ocorrida no período de 1991 a 2.000. Para a 

avaliação da magnitude dos efeitos ambientais recomenda-se a criação de um sistema 

de avaliação ambiental estratégico e de monitoramento especial para controlar os 

riscos ambientais e a saturação da infra-estrutura, conforme comentamos acima, 

considerando-se que no futuro poderão ocorrer dinâmicas de desenvolvimento 

urbano gerais e/ou localizadas que levem o sistema criado no PDE e nos Planos 

Regionais Estratégicos a gerar riscos à sustentabilidade urbana. 
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Conflitos Durante o Processo de Elaboração dos Planos Regionais 
Estratégicos das Subprefeituras - PREs 

 

O método processual de planejamento participativo e as técnicas utilizadas na 

elaboração dos PREs podem ser sintetizadas conforme o quadro a seguir: 

 
Tabela 20 - Plano Diretor Estratégico das Subprefeituras 2004:Síntese do 
Método de Planejamento Participativo e Técnicas Utilizadas na Elaboração 

Métodos Técnicas Produtos e Resultados 
Elaboração do Termo de 
Referência - Roteiro 
Metodológico para Elaboração 
dos Planos Regionais 
Estratégicos por SEMPLA – 
Planos Urbanos. 
(Setembro de 2002.). 

Discussão do Processo 
Participativo, formato das 
Oficinas de planejamento e 
Plenárias, fases e produtos com 
os Subprefeitos, coordenadores 
e Secretaria de Subprefeitura. 

Definição dos Coordenadores 
Regionais por Subprefeituras 
e equipes regionais; 
Organização da Equipe de 
Supervisão de SEMPLA para 
grupos de Subprefeituras por 
regiões da cidade. 

Fornecimento de subsídios 
técnicos de SEMPLA: Mapas 
digitais do PDE e do 
Zoneamento Existente, dados 
informações sintetizadas para 
cada subprefeitura, 
Orientações formais para a 
eventual contratação de 
equipes de apoio em cada 
Subprefeitura (consultorias, 
fundações, ONGs ou escolas 
de arquitetura) 
Contratação da GV Consult 
para apoiar SEMPLA na 
capacitação de agentes 
multiplicadores em técnicas de 
moderação e negociação de 
conflitos e para o 
detalhamento da metodologia 
participativa  
(Outubro 2002). 

Realização de Capacitações 
com as equipes de 
Subprefeitura. Procedimentos 
para uniformização das 
atividades previstas: fichas e 
roteiros de instrução para todas 
as etapas do processo; 
Implantação de uma intranet 
para uso entre as diversas 
equipes da Prefeitura. 
Criação de página aberta na 
Internet por Subprefeituras para 
divulgação dos resultados de 
cada atividade. 

Formatação de fichas e 
roteiros de instrução para a 
formalização de todas as 
etapas do processo: 
divulgação, realização de 
oficinas e plenárias, registro 
de documentos, atas, e 
implantação de uma intranet 
entre as diversas equipes da 
Prefeitura. 
Difusão e intercambio durante 
todo o processo via intranet. 
Divulgação de Resultados em 
site na Internet por 
Subprefeituras. 

Realização das Oficinas e 
Plenárias para a elaboração do 
Diagnóstico, detalhamento do 
PDE e identificação 
espacializada de conflitos, 
inclusive de uso do solo. 
(Outubro a dezembro de 
2002). 

Elaboração do Quadro 
Situacional e realização de 
Oficinas de Diagnóstico em 31 
Subprefeituras. 

Diagnóstico Situacional e 
Identificação e mapeamento 
de problemas e conflitos 
(mapa falado) por 
Subprefeitura. 
Identificação, discussão e 
aperfeiçoamento das 
propostas do PDE em escala 
local. 
Balanço de Resultados e 
aperfeiçoamento do processo. 

Realização das Oficinas e 
Plenárias para a elaboração do 
Quadro Propositivo dos PRES 
e ajustes no PDE para resolver 
conflitos, inclusive de uso do 
solo. 

Elaboração do Quadro 
Propositivo Preliminar de cada 
Plano Regional de 
Subprefeitura para solução de 
problemas e discussão de 
soluções e ou negociações para 

Relatório Preliminar do 
Quadro Propositivo dos PDES 
contendo Mapas e Quadros e 
identificação de consensos e 
conflitos. 
Avaliação do Quadro 
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Reuniões Temáticas de 
capacitação com Secretarias e 
equipes regionais; 
Reuniões para discussão de 
Conteúdos da disciplina de 
usos do solo nos Planos 
Regionais. 
(Janeiro a março de 2003). 

os conflitos. 
Elaboração de articulação e  
ajustes e propostas inter-
regionais e  
Negociações de Conflitos. 

Propositivo por Sempla e 
Subprefeituras.  

Reuniões de ajustes nas 
propostas por grupos de 
Subprefeituras Regionais com 
SEMPLA  
Elaboração dos conceitos  
Disciplina de Uso do Solo por 
SEMPLA. 
(Março a abril 2003).  

Aperfeiçoamento das Propostas 
Gerais e aplicação do 
Zoneamento nos Planos 
Regionais. 
Revisão e elaboração do novo 
zoneamento, com definição dos 
os perímetros das zonas de uso 
do PDE regionalmente. 

Relatório Final do Quadro 
Propositivo dos PDES 
Integração entre os Planos 
Regionais de Subprefeituras 
por Regiões e construção de 
consensos. 
Definição dos perímetros das 
zonas de uso definidas no 
PDE para o território de cada 
Subprefeitura. 

Elaboração da Minuta do 
Projeto de Lei Específico por 
SEMPLA e Subprefeituras. 
(Abril e maio 2003). 

Realização de Plenárias para 
discussão e aperfeiçoamento 
das minutas dos Projetos de Lei 
Específicos. 

Revisão e Consolidação das 
Minutas de Projetos de Lei e 
sistematização dos conflitos. 

Elaboração da Integração dos 
PREs em duas minutas de Lei: 
uma geral dos PREs com 
ajustes no Plano Diretor 
Estratégico e outra para a 
disciplina de uso e ocupação 
do solo. 
(Julho/agosto de 2003). 

Discussão e Revisão das 
minutas dos projetos de Lei no 
Conselho de Política Urbana. 

Fechamento do Projeto de Lei 
e envio para a Câmara 
Municipal. 
Relatório de revisão do Grupo 
de Trabalho do Conselho de 
Política Urbana. 

- Discussão nas Comissões da 
Câmara Municipal. 
(Agosto a Outubro de 2003) 
 
Realização de Audiências 
Públicas por Macro-regiões e 
gerais. 
(Novembro e dezembro de 
2003). 

Revisão da minuta do projeto 
de lei na Câmara Municipal e 
preparação nas Subprefeituras 
para as Audiências Públicas da 
Câmara Municipal, com 
identificação dos conflitos 
remanescentes. 
Inclusão das contribuições do 
CMPU no projeto de lei. 

-Discussão das minutas com 
comissões da Câmara 
Municipal, relator do projeto 
de lei e representantes do 
governo. 
 

Integração das Minutas dos  
Projetos de Lei em uma única 
proposta; 
Aprovação no CMPU; 
Realização de Reuniões para 
Acordos de convivência nas 
subprefeituras. 
(Janeiro e fevereiro de 2003). 

Realização de novas 
Assembléias pelo executivo 
com a Minuta Unificada 
contendo PRES e LUOS em 
cada Subprefeitura; 
Garantia de expressão para as 
entidades de moradores e 
ONGs 
Negociação de Conflitos por 
Regiões e Acordos de 
convivência  - Maio a junho de 
2004.  

Aperfeiçoamento dos Projetos 
de Lei e identificação dos 
conflitos ainda em aberto: 
Corredores de uso do solo nas 
Zonas Estritamente 
Residências – ZER na área 
consolidada: Lapa, Vila 
Mariana, Pinheiros, Butantã , 
Centro e Santo Amaro e 
Santana/Tucuruvi. 
Soluções negociadas para 
alguns conflitos. 

Reenvio à Câmara Municipal 
em março de 2003. 
Realização de Audiências 
Públicas na Câmara Municipal 
e em Sub-Regiões e nas 
Subprefeituras com maiores 
conflitos de uso do solo. 

Elaboração de Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Executivo em 
Junho/julho 2004; 
Análise do Executivo e 
proposição de vetos em 
agosto/setembro de 2004. 

Aprovação da Lei com 
Emendas na Câmara 
Municipal em 2 de julho 
2004. 
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(Junho de 2003). 
Encaminhamento ao 
Executivo para Sanção da Lei 
em 28 de agosto 2004, após o 
recesso parlamentar da 
Câmara e publicação do 
Projeto de Lei aprovado na 
Câmara. 

Ajustes nos mapas conforme o 
substitutivo aprovado. 

Publicação de vetos em 13 de 
setembro 2004 (Ofício SGP 
23 nº 3075/2004 - Câmara 
Municipal de São Paulo); 
Publicação da Lei com Vetos, 
Mapas e quadros em 6 de 
outubro de 2004. 

Fonte: FGV/EAESP 2003 e coleta de dados do autor. 
* Dezembro 2003 - Interrupção das audiências e retirada do projeto em decorrência de julgamento de 

ação do Ministério Público 
 

Nesse processo foram realizadas cerca de 380 oficinas e plenárias em toda a cidade, 

com mais de 10 mil participantes, 2.175 entidades, 350 técnicos em cerca de 18 

meses de elaboração, e 265 reuniões públicas. 

  

Durante os eventos participativos realizados para a elaboração dos Planos Regionais 

Estratégicos, compareceram predominantemente os setores populares, articulados em 

organizações ou movimentos sociais. Os representantes das elites e dos setores 

tradicionais do mercado imobiliário observaram a distância, preferindo atuar por 

meio de seus representantes na Câmara Municipal. 

 

Cabe registrar a participação e a resistência das associações de distritos  

exclusivamente residenciais de alta renda e de defensores do urbanismo funcionalista 

à adoção do uso misto do solo, à proposta de desvinculação entre o uso do solo e o 

potencial construtivo e à criação de centralidades, como princípios de 

sustentabilidade econômica, urbanística e ambiental dos territórios. 

 

Com o crescimento da cidade, esse território dotado de inegável qualidade urbana, 

passou a ficar ilhado entre centros urbanos e cruzados por artérias importantes do 

sistema viário que colocam em risco sua manutenção nos moldes originais. Nas vias 

circundantes a esses bairros, e que os atravessam, passaram a localizarem-se ao 

longo dos últimos 30 anos, atividades de comércio e serviço de alto padrão, que 

atendem especialmente populações de alto poder aquisitivo, à revelia da legislação 

urbanística vigente, criando um grande conflito entre atividades residenciais e não-

residenciais legais ou ilegais. 
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A busca de soluções negociadas, pactuadas e específicas para cada caso, por meio de 

um novo instrumento instituído no PDE de acordos de convivência, permitiu 

mediante negociação de conflitos encontrar critérios e propostas para regular a 

convivência e a localização de atividades nesses territórios, uma vez que se optou 

pela manutenção da exclusividade de uso residencial e de manutenção de suas 

características urbanas. 

 
O mecanismo de “acordos de convivência (arts. 288 e 289)” foi testado na discussão 

dos conflitos regionais de uso do solo com relativo sucesso, e tem induzido que 

grupos de interesse relacionados aos setores de comercio e serviços se organizem 

para expressar de forma organizada seus pontos de vista. De forma geral foram  

propostos corredores de centralidade voltados ao comercio e serviços especializados 

para o atendimento desses bairros. Entretanto, permanece a dificuldade relacionada 

ao alto volume de trafego em circulação na cidade, incluindo as vias que atravessam 

os bairros jardins.  

 
No processo, houve pouca menção à questão dos efeitos a sustentabilidade urbana 

em relação aos impactos urbanos estratégicos, geralmente restritos à discussão sobre 

a capacidade suporte da infra-estrutura urbana pelos urbanistas e pelos técnicos do 

setor de transporte. As políticas setoriais mais abordadas podem ser visualizadas na 

figura abaixo. 

 
Figura 25 – Planos Regionais Estratégicos 2004: Políticas Setoriais: 

Percentual de Interesse dos Agentes 

POLÍTICAS SETORIAIS (%)

30%

20%16%

16%

7%
6% 5%

moradia (54)

segurança (38)

saúde (31)

ambiental (30)

transporte (14)

desenvolvimento (12)
 

Fontes: MAGLIO e KEPKKE 2004, a partir de consultas em SÃO PAULO CIDADE 2004A, 
SEMPLA 2004ª; FGV/EAESP 2003. 
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A participação da sociedade civil fez aflorarem nitidamente os conflitos de interesse 

existentes entre segmentos de alta renda e populações excluídas. A despeito de 

ambos os lados apresentarem argumentos consistentes e reivindicações legítimas, nas 

situações inconciliáveis, o governo decidiu orientado pelos princípios do plano e em 

direção ao desenvolvimento urbano sustentável. Optou-se, na maior parte dos casos, 

pela priorização do atendimento aos direitos universais básicos, segundo o diagrama 

abaixo. 
 

Figura 26 – Atendimento aos Direitos Sociais 

 

Direitos universais básicos 

Direitos coletivos

Direitos 
difusos 

1o. ESTÁGIO 
indivíduo 

2o. ESTÁGIO 
coletivo 

3o. ESTÁGIO 
segmento, grupo

 

 

 

 

 

 
MAGLIO E KEPKKE 2004. 

 

Segundo SANTOS 2003, os direitos seguem uma seqüência de complexidade e 

sintonia fina em direção ao pleno alcance dos cidadãos, partindo dos direitos 

universais básicos, passando pelos direitos coletivos, até satisfazer os direitos difusos 

e os direitos dos segmentos minoritários. Empiricamente, não há como exercer 

direitos avançados sem contemplar os estágios anteriores, por falta de um conjunto 

de fatores tais como legitimidade, capacidade do Estado e controle. Esses podem até 

existir no papel, porém não são efetivamente implementados e se tornam letra morta, 

para os quais a lei brasileira está cheia de exemplos. 

 

O mesmo fato pode ser verificado no processo de elaboração do Plano Diretor 

Estratégico. São Paulo ainda tem uma grande defasagem para prover direitos 

universais tais como moradia, equipamentos sociais, acessibilidade e infra-estrutura 

mínima. Portanto, é natural que as demandas individuais básicas e coletivas tenham 

tido primazia frente às demandas difusas. Por esse princípio preteriu-se a função 

econômica da terra para dar vez à função social da propriedade e da cidade, 
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capturando parte da mais valia urbana para o Fundo de Urbanização do Município 

para atender às regiões excluídas e aos projetos urbanísticos estratégicos. (MAGLIO 

E KEPKKE 2004, p.14). 

 

Ao mesmo tempo, devido à necessidade de expandir os eixos econômicos, optou-se 

por flexibilizar as restrições urbanísticas dos distritos com maior renda que se 

localizam no vetor Sudoeste da cidade, contrariando-os, ainda que tivessem consigo 

mérito e razão ambiental específica. Em outro aspecto, a pressão social dos 

movimentos por moradia, resultante do enorme déficit habitacional, motivou a 

política das Zonas Especiais de Interesse Social, regularizando favelas em áreas 

nobres centrais, contrariando interesses. 

 

A pressão da economia informal nos transportes públicos foi canalizada para as 

cooperativas de microônibus incorporadas no novo planejamento do setor, 

contrariando interesses das grandes empresas, e a nova regulação de uso do solo veio 

ao encontro da regularização das instalações informais que ocorrem no comércio de 

bairro, na loja de garagem e na fábrica fundo de quintal. 

 

Uma abordagem socioambiental levou à busca de uma nova estruturação urbana com 

ênfase em um conceito de sustentabilidade que reconhece a importância dos rios e 

áreas verdes da cidade e pelos mecanismos de proteção de grande parte do território, 

incluídas as áreas de proteção de mananciais, e em muitos outros aspectos. 

 

Destacou-se também uma nova percepção ambiental relacionada ao sentimento de 

identificação com os lugares da cidade pelas comunidades e a emergência de valores 

ambientais, por parte de grupos de pressão.  

 

Não se verificou adesão em prol de medidas regulatórias de combate às enchentes 

avassaladoras que ocorrem na cidade, e existem poucas  organizações ambientalistas  

que reivindicam  políticas socioambientais para recuperar as extensas áreas dos 

mananciais que se encontram irregular e densamente ocupadas por favelas, a ponto 

de comprometer seriamente o abastecimento de água na metrópole. 
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Os interesses na maior parte dos casos não incluem pautas solidárias entre valores 

sociais e ambientais, e na sua maior parte eles estão dissociados. Defende-se a 

proteção aos mananciais por meio de restrições de uso, mas não se defende o direito 

à moradia e à distribuição de renda ou vice-versa. Há ausência de políticas 

integradoras de caráter socioambiental. Paradoxalmente, em São Paulo concentra-se 

a mais forte militância ecológica brasileira pela flora e fauna das florestas tropicais. 

 

6.4.4. Polêmicas e Conflitos na Discussão da Lei na Câmara Municipal 
 

Nas audiências públicas e nos debates realizados no processo legislativo, no caso do 

projeto de lei dos PRES das Subprefeituras e da nova legislação de uso do solo 

conduzidos pela Câmara Municipal 2004, o projeto recebeu contribuições para o seu 

aperfeiçoamento, mas as negociações específicas que ocorreram no âmbito dos 

vereadores e dos representantes do mercado imobiliário, ocasionaram mudanças 

substanciais em relação à proposta original. 

 

Estas mudanças só não foram mais profundas em função da maior participação da 

sociedade na elaboração e controle das características de cada Plano Regional 

Estratégico de Subprefeituras-PRES. Mesmo que em alguns planos regionais tenham 

ocorrido conflitos, mas as soluções foram em sua maior parte acordadas: mais de 30 

conflitos registrados por SEMPLA e portanto, sob a condução do executivo foram 

solucionados, a partir da regulamentação e aplicação do instrumento de Acordo de 

Convivência criado no PDE. Esse mecanismo demonstrou-se bastante eficaz e 

legítimo, e sua prática de aplicação poderá ajudar a gerir a nova legislação com 

maiores resultados. 

 

Entretanto, durante o processo de negociação na Câmara, as organizações 

relacionadas ao mercado imobiliário exerceram forte poder de pressão, para que 

fossem alterados os Coeficientes de Aproveitamento básicos e máximos tal como já 

ocorrera na discussão do PDE em 2002. Porem, boa parte dessas mudanças foram 

barradas, no que diz respeito aos coeficientes máximos reduzidos nas propostas dos 
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Planos Regionais e foram mantidas as peculiaridades do zoneamento de cada 

Subprefeitura.  

 

A maior parte dos Planos Regionais de Subprefeituras próximas ao centro expandido 

da cidade, como Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro, Lapa entre outras, optou-se 

por não permitir novos adensamentos ou aproveitamentos construtivos maiores nas 

novas zonas mistas criadas, em função da saturação da infra-estrutura, problemas 

ambientais e condições urbanísticas.  

 

Mas, em relação à manutenção do coeficiente de aproveitamento básico de 1,0, de 

uma vez a área de cada terreno, o projeto original do executivo foi modificado no 

que seria originalmente “uma transição até 2004”, durante a negociação do Plano 

Diretor Estratégico em 2002.  

 

Dessa vez sem nenhuma exigência de bonificações ambientais ou urbanísticas em 

função da redução da taxa de ocupação. Assim os artigos 240 e 241 da lei dos Planos 

Regionais e do Zoneamento de 2004, levaram à manutenção do CA=2,0 para o uso 

residencial vertical, em todas as antigas zonas mistas, extintas pela nova lei (70 % da 

cidade), até sua revisão do Plano Diretor em 2006. 

 

O desrespeito aos coeficientes de aproveitamentos básicos  em zonas extintas criou o 

risco de a lei tornar-se inaplicável, neste aspecto, uma vez que esses  territórios não 

existem formalmente, e por outro lado, a mudança gera uma perda significativa de 

arrecadação por outorga onerosa, segundo previsões de SEMPLA 2004, reduzindo 

para cerca de 50 milhões de reais anuais a arrecadação, ou seja, cerca de 1/6 do 

inicialmente previsto para o FUNDURB, o que prejudicará toda a cidade, como 

pode-se conferir pela declaração do secretário de planejamento na Folha de São 

Paulo, 2004. ANONYMUS 2004. 

 

Os técnicos de SEMPLA discordaram destas alterações antes da votação, e houve 

proposição oficial para o veto aos artigos citados, quando da avaliação do projeto 

aprovado pelo executivo. Entretanto, tal não foi levado em consideração na decisão 
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final, quanto à sanção da nova lei. Além dessas mudanças, ocorreram outras com 

menor impacto, para resolver alguns conflitos com zonas de uso e corredores de uso 

do solo. 

 

No entanto o processo trouxe um novo e importante elemento para reflexão: a maior  

importância dada por setores de governo e do mercado às novas operações urbanas e 

a arrecadação de outorga onerosa por meio do CEPAC em áreas de maior interesse 

para o mercado. Esse mecanismo é aplicável somente na área específica da operação, 

ao contrário da aplicação da outorga onerosa do PDE, que permite uma arrecadação 

mais geral e mais distributiva por meio do FUNDURB. Tal fato influenciou a 

elaboração do projeto substitutivo e se refletiu na lei aprovada, revelando uma 

preferência opção clara pela aplicação da outorga onerosa por meio do CEPAC das 

Operações Urbanas. 

 

Outro dado importante a ser registrado é que o espaço de tempo entre a elaboração e 

a votação do substitutivo, na forma de duas votações previstas pela lei orgânica do 

município para aprovação de qualquer projeto de lei. Mas esse procedimento, levou a 

que a segunda votação, que é a definitiva, fosse efetuada sem tempo suficiente para a 

avaliação e discussão dos efeitos das emendas e alterações propostas pela sociedade. 

Assim os procedimentos de votação de leis na Câmara Municipal precisam ser 

regulamentados, para garantir maior transparência e evitar surpresas e riscos, devido 

à inclusão de mudanças traumáticas,  durante a tomada de decisão sobre questões 

urbanísticas e ambientais da maior importância para a cidade, por meio de alterações 

efetuadas nos projetos de Lei. 
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7. CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO PLANEJAMENTO URBANO 

NO PERÍODO 1971-2004 
 

A partir dos resultados da análise dos planos diretores, da lei de zoneamento e das 

operações urbanas, produzidos no contexto do planejamento urbano do Município de 

São Paulo, durante o período de 1971- 2004, utilizou-se como método um quadro de 

análise construído a partir de elementos fundamentais do instrumento de gestão 

ambiental Avaliação Ambiental Estratégica, em uma aplicação para a revisão de 

planos diretores já elaborados. As conclusões a seguir compõem os resultados da 

análise dos períodos 1971-1980; 1981-1990. 1991-2000, e 2001-2004. 

 

7.1. Conclusões da Análise do Período 1971-1980  
 

Os planos diretores analisados nesse período identificaram questões estratégicas para 

o desenvolvimento do município, na perspectiva da sustentabilidade ambiental, 

destacando-se: 

 

• A expansão urbana como uma ameaça fundamental para a sustentabilidade 

ambiental, a partir da identificação dos efeitos negativos, ambientais e 

urbanísticos decorrentes do espraiamento urbano do Município de São Paulo 

e da área urbanizada da Região Metropolitana, em especial os efeitos 

associados a pressões sobre as áreas de proteção aos mananciais. 

 

Nos planos diretores elaborados nesse período, foram propostos objetivos de resposta 

social abaixo relacionados: 

 

• fortalecimento dos subcentros regionais e de seus bairros, e a necessidade de 

transformar a estrutura urbana com uma nucleação centralizada, em uma 

polinucleada com modernização do sistema de circulação e transportes de 

massas de alta capacidade; 

• controle do adensamento das densidades construtivas no município e a 

ordenação do seu território; 
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• necessidade de uma reforma urbana, como forma de superar os obstáculos 

criados pela regulação da propriedade da terra à ordenação territorial, bem 

como a importância de aprovar o plano diretor como lei urbanística do 

município; 

• definição da política de proteção aos mananciais, estabelecida a partir de 

1975, e identificação dos  efeitos negativos da expansão urbana na região 

metropolitana sobre as áreas de mananciais de produção de água, localizadas 

ao norte (Cantareira) e ao sul (bacias hidrográficas e represas Billings e 

Guarapiranga) e no extremo leste (sub-bacia hidrográfica do Alto Tietê). 

 

Embora tenham sido incorporadas nos planos diretores elaborados, as políticas acima 

não cumpriram efetivamente suas finalidades. Como exemplo, destaca-se na política 

de proteção aos mananciais da RMSP um tratamento exclusivamente físico-

ambiental, a partir de um modelo de ocupação territorial com base sanitarista. 

 

Além disso, houve uma gestão ineficaz do território, entre outros motivos pela 

aplicação insuficiente do “poder de polícia dos órgãos ambientais” às restrições ao 

uso e à ocupação do solo; pela aplicação dispersa dos regulamentos ambientais que 

incidiram sobre o território; e pelo ônus de a proteção ambiental incidir 

exclusivamente sobre os proprietários e moradores da região, sem considerar 

carências sociais e econômicas pré-existentes e os impactos diferenciados dessas 

políticas sobre os diferentes agentes sociais da região. 

 

Assim, nesse período, marcado por governos centralizadores, não se levou em conta 

a necessidade de construir um entendimento comum entre os diferentes agentes 

sociais sobre as exigências fundamentais e respectivas responsabilidades para a 

sustentabilidade ambiental da metrópole.  

 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 19711  

 

 

                                                 
1 Lei Municipal n° 7.688 de 30 de dezembro de 1971 
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No Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 1971 a abordagem da questão 

ambiental correspondeu à discussão ambiental internacional e metropolitana 

contemporânea, uma vez que identificou a necessidade de controle da poluição 

ambiental para o desenvolvimento urbano. Reconheceu-se no município a 

importância de proteger os mananciais para garantir a sustentabilidade da metrópole, 

porém com os mesmos problemas de gestão já citados. 

 

O Plano Diretor de 1971 criou fortes reflexos na configuração urbana do município 

de São Paulo com a fixação de densidades por meio do coeficiente de 

aproveitamento máximo de 4,0 vezes a áreas do terreno e de taxas de ocupação 

máxima de lotes. Identificou, também, a necessidade de controlar o excesso de 

aproveitamento do espaço construído das áreas centrais, como item vital para a 

qualidade da vida urbana. 

 

Estabeleceram-se no Plano Diretor de 1971 as diretrizes para a disciplina de uso e 

ocupação do solo no município e o zoneamento urbano como os principais 

instrumentos de controle do desenvolvimento urbano, efetivamente utilizado. Na sua 

origem, o zoneamento recomendou o uso do critério de “incomodidade”, compatível 

com a perspectiva de mistura de usos no município, e condizente com uma visão 

crítica ao urbanismo de caráter funcionalista. 

 

No zoneamento, a legislação urbanística complementar definiu normas relativas à 

qualidade ambiental urbana, porém a aplicação dos parâmetros de controle de 

poluição somente pela via da legislação estadual, contribuiu para a dissociação entre 

o controle e o licenciamento ambiental das fontes poluidoras ambientais, exercido 

pelo Estado e o controle do uso e ocupação do solo pelo município. 

 

Na análise do zoneamento urbano do município foram identificadas as seguintes 

insuficiências e/ou inadequações em relação à inserção da proteção ambiental e/ou 

ameaças à sustentabilidade ambiental, a saber: 
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• Não foram considerados parâmetros e restrições de caráter ambiental para a 

delimitação de zonas no ordenamento territorial das áreas de proteção aos 

mananciais, localizadas em sua maior parte como a zona rural do município. 

 

• A permeabilidade urbana, item importante em função das características do 

sítio físico do município, não foi utilizada como parâmetro de controle 

ambiental. 

 

• O modelo de aproveitamento construtivo adotado e a verticalização 

decorrente da legislação de 1972 e seus desdobramentos, particularmente a 

partir da lei 8001/73, criou  riscos ambientais, urbanos e sociais, tais como: 

esgotamento da infra-estrutura urbana; sobrevalorização fundiária decorrente 

da criação de territórios privilegiados, com apenas 10% da área urbana e 

podiam atingir o coeficiente máximo. 

 

• O controle do nível de ruído não foi utilizado como parâmetro para aprovação 

e funcionamento de novas atividades no município. 

 

• Houve tratamento inadequado em relação às funções ambientais das várzeas 

na política de drenagem urbana, o que contribuiu para a canalização de 

grande parte dos rios do município. 

 

• Tratamento inadequado em relação à contenção da expansão urbana (Leis de 

Zonas de Uso Especial),2 e em descompasso com a política de proteção 

ambiental em virtude da regulação do uso do solo no perímetro rural do 

município.  

 

• No período autoritário houve conflito entre a política de proteção aos 

mananciais e a de política urbana, habitacional e social do governo municipal, 

ou seja, com a implantação de conjuntos habitacionais distantes dos núcleos 

                                                 
2 Lei n° 8.769 de 31 de agosto de 1978 e Lei nº 8.328, de 2 de dezembro de 1975, que tratam do 
parcelamento, uso e ocupação do solo nas zonas especiais Z8) 
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já consolidados e em locais sem infra-estrutura, criando os guetos 

habitacionais implantados na zona leste do município. 

• Houve tratamento inadequado em relação ao controle da expansão urbana em 

direção às áreas de proteção aos mananciais pelas Leis das Zonas Rurais 

Leste - Oeste, e Norte e Sul do município3, levando à indução da ocupação 

sobre as áreas rurais dotadas de importante massa de vegetação natural, 

incluindo as áreas de mananciais situadas ao norte e ao sul do município. 

 

• Essas mesmas alterações foram indutoras da instalação de usos urbanos de 

apoio à atividade rural, e que levaram gradualmente à transformação de 

estradas rurais em eixos de expansão urbana, com efeitos negativos, a 

exemplo da redução da vegetação natural, parcelamento e ocupação de áreas 

rurais para usos urbanos, sendo que os casos mais relevantes foram a 

supressão predatória da vegetação da fazenda Santa Etelvina e da gleba do 

Pêssego entre outras grandes glebas da região leste, situadas na região das 

cabeceiras do rio Aricanduva e de outros afluentes do Tietê. Além disso, 

provocaram a impermeabilização dessas bacias hidrográficas e o 

agravamento dos problemas de drenagem urbana. 

 

• Ineficácia das leis das zonas de transição4 para regularizar conflitos de uso do 

solo. Os problemas se ampliaram nas zonas exclusivamente residenciais com 

travessia por vias de grande circulação de veículos; aumento do volume de 

tráfego, desvalorização comercial das residências e aumento dos níveis de 

ruído e da poluição do ar. 

 

• Os dispositivos legais que alteraram a lei original do zoneamento 

caminharam em direção contrária e aprofundaram o aspecto funcionalista da 

legislação, com a criação de zonas exclusivas e segregadas. 

 

                                                 
3 Leis nº 9.300, de 24 de agosto de 1981 e Lei n° 9.412 de 30 de dezembro de 1981 
4 Leis n° 9049 de 24 de abril de 1980 e 9.411 de 31 de dezembro de 1981 
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Assim, conclui-se que no período 1971-1980 não houve inserção de critérios 

ambientais e de sustentabilidade no zoneamento urbano do município. 

 

7.2. Conclusões da Análise do Período 1981-1990 

 

Embora a proposta do Plano Diretor do município de 1985 não tenha sido aprovada, 

os estudos realizados ampliaram o conhecimento ambiental do município, e o 

espraiamento urbano passou a ser associado à crescente periferização das franjas do 

município e da região metropolitana, sendo este o fenômeno reconhecido como parte 

dos processos estruturais de construção do espaço urbano e gerador de problemas 

sociais e ambientais. 

 

A gestão ambiental não foi descentralizada para o município e a execução da política 

de proteção dos mananciais foi aplicada com pouco compromisso do município. 

 

Caracterizou-se de forma geral a insuficiência da política de proteção aos mananciais 

para conter o movimento de expulsão da população para a periferia e evidenciaram-

se dois processos potencialmente mais impactantes, a serem objeto de políticas 

específicas, como o espraiamento urbano sobre áreas frágeis e o adensamento 

descontrolado de regiões do município com maior infra-estrutura implantada: 

 

a) a cidade continuou a sofrer este movimento de pressão periférica, pelo 

espraiamento urbano, e no aspecto socioambiental ampliou-se o deslocamento da 

população pobre para a periferia e sobre as áreas protegidas pela legislação; 

 

b) no centro metropolitano expandido agravaram-se os problemas decorrentes 

do adensamento urbano, poluição crescente do ar e congestionamentos de tráfego, 

especialmente vetor de expansão sudoeste do centro metropolitano. 

 

Conceituou-se uma questão chave para a reforma urbana: a necessidade do resgate da 

“mais valia urbana”, ou seja, resgate de parte dos lucros imobiliários dos agentes que 
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atuam na produção da cidade para retornar e ser reaplicado no município pelo poder 

público.  

 

Foram indicados novos instrumentos necessários para fortalecer a gestão urbana os 

quais passaram a fazer parte da agenda de reforma urbana nacional a partir de então: 

a tributação imobiliária progressiva no tempo do imposto territorial, a instituição do 

direito de superfície, do direito de preempção, edificação e utilização compulsória, 

bem como impostos sobre o lucro e valorização imobiliária e a operacionalização da 

contribuição de melhoria.  

 

A Proposta do Plano Diretor de 1985 estabeleceu um novo patamar para a introdução 

de questões ambientais em planos diretores e identificou os principais impactos 

ambientais decorrentes da urbanização no município, contribuindo para consolidar 

uma nova leitura do município nos seguintes aspectos: 

 
• foi diagnosticado o agravamento do comprometimento dos mananciais pela 

urbanização descontrolada, com o assoreamento e a poluição das represas, 

ameaças ao abastecimento d`água da RMSP, especialmente em face da piora 

dos indicadores de qualidade das águas da represa do Guarapiranga; 

 

• identificaram-se as principais causas dos problemas ambientais do espaço 

intra – urbano, fruto do descaso para com os processos físicos relacionados às 

várzeas, os quais ainda originam nos dias atuais os  problemas de drenagem 

urbana enfrentados no município; 

 

• inclusão da questão da drenagem urbana no planejamento urbano do 

município, com o reconhecimento da função ambiental das várzeas, e com a 

recomendação de evitar-se a canalização de rios, em especial as canalizações 

fechadas; 

 

• propôs-se a criação de um Sistema de Áreas Verdes no município, 

constatando-se que o processo de urbanização predatória eliminou parcelas 



 356

substantivas da vegetação existente, impermeabilizou excessivamente o solo 

e provocou graves erosões. Esse processo irreversível resultou em grave 

carência de áreas verdes (diagnosticados em 1985 em apenas 3,88 metros 

quadrados de área verde por habitante); 

 

• propôs-se a legislação municipal de parcelamento do solo5, mediante a 

vinculação do percentual de áreas verdes ao volume edificado e à densidade 

populacional. 

 

O Plano Diretor de 1985 indicou contribuições sobre a necessidade de inserção de 

valores ambientais na concepção do espaço urbano e novas orientações para os 

futuros planos diretores: 

 

a) na macroescala da cidade é necessário garantir espaços abertos e de proteger os 

elementos paisagísticos do sítio urbano entre as áreas urbanizadas. Inexistência 

de políticas para a criação de parques, em especial nos distritos periféricos; 

b) na microescala da cidade a busca de padrões de qualidade ambiental, por meio 

da regulamentação do uso e ocupação do solo, das edificações públicas e 

privadas, e do estabelecimento de relações quantitativas das edificações com os 

espaços abertos que as envolvem; 

c) definição uma política de reforma urbana, controlar o crescimento desordenado 

da cidade, e o parcelamento do solo. Esses em sua maioria não seguem os 

padrões legais, inclusive no que diz respeito à quantidade de áreas verdes. Por 

outro lado, as áreas verdes existentes acabam sendo objeto de invasões com a 

implantação de favelas e ocupações irregulares; 

d) institucionalizou-se a possibilidade de transferência de potencial construtivo da 

área do lote não utilizado, devido à existência de imóveis preservados, para 

outras áreas da cidade, criando um novo instrumento de preservação do 

patrimônio cultural do município. 

 

                                                 
5 Lei municipal nº 9413/81 
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Entretanto, o Plano Diretor de São Paulo de 19886 aprovado em lei priorizou como 

estratégia principal os mecanismos de intervenção urbana (operações urbanas e 

operações interligadas) para atingir seu objetivo geral, que era o de concentrar o 

crescimento da cidade na área já urbanizada por meio do adensamento urbano, não 

considerado as recomendações de caráter ambiental decorrentes do maior 

conhecimento ambiental do município, as quais foram emitidas no Plano Diretor de 

1985. 

 

Identificou-se a estratégia de aplicação da política urbana “projeto-por-projeto” a 

partir do governo Jânio Quadros, por meio da aplicação de Operações Interligadas no 

município7 e da criação de um sistema de aprovação de intervenções, instituindo-se 

na gestão municipal, o processo de parceria com a iniciativa privada, linha de gestão 

que sobrevive até os dias atuais. 

 

Os principais problemas ambientais e impactos criados pelo Plano Diretor de 1988 

foram os seguintes: 

• execução da política urbana sem a participação dos agentes sociais 

envolvidos; 

• intervenções urbanas realizadas sem avaliação e mitigação dos impactos ao 

ambiente urbano do município; 

• as Operações Interligadas não foram acompanhadas pela aplicação de 

instrumentos de avaliação ambiental, previamente à sua implantação; 

• inexistência de sistema de gestão ambiental municipal e ausência de 

avaliação de impactos de projetos urbanos, bem como a falta de controle 

ambiental dos efeitos do adensamento urbano na sustentabilidade do 

município, geraram riscos de geração de impactos cumulativos na qualidade 

do ar e de sobrecarga da infra-estrutura urbana. 

 

Operações Interligadas e Impactos Ambientais 

 
                                                 
6 Lei municipal nº 10.776, de 7 de novembro de 1988 
7 instituída por meio da Lei nº 10.209, de 09 de dezembro de 1986, e regulamentada pelo Decreto nº 
26.913 de 16/09/1988 
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Foco de novos impactos ambientais potenciais, as Operações Interligadas abriram os 

limites de adensamento construtivo impostos pelo zoneamento, sem uma visão de 

conjunto e estruturada dos novos adensamentos permitidos, alterando as regras 

apenas nos locais de maior interesse para a iniciativa privada. 

 

Utilizou-se pela primeira vez na Lei de Desfavelamento o conceito do solo criado, no 

que diz respeito às Operações Interligadas, as quais foram realizadas com o objetivo 

de erradicar as favelas e realizar novas canalizações de rios em toda a cidade, 

mediante financiamento internacional8. Essas operações apresentaram os seguintes 

impactos ambientais potenciais: 

 

• Não foram considerados e mitigados, individualmente ou em conjunto, os 

riscos de sobrecarga na infra-estrutura urbana e no conjunto dos serviços 

públicos gerados pelas Operações Interligadas, bem como os efeitos sociais 

decorrentes do reassentamento da população das favelas e da ausência de 

negociações sobre a localização de novos assentamentos de moradias. 

 

• Ausência de critérios transparentes e de controle social sobre os mecanismos 

de negociação direta entre o poder público e a iniciativa privada na execução 

das operações interligadas. 

 

Como conclusão geral, a análise do período (1981-1990) demonstrou que, embora se 

tenham consolidado novos conhecimentos sobre o ambiente urbano da metrópole, 

com proposição de diretrizes importantes no âmbito da política urbana e da questão 

ambiental, essas não se transformaram em políticas públicas. De fato, instituiu-se o 

“processo de aprovação rápida de intervenções urbanas” e “o processo de 

planejamento sem um plano consistente”, por meio da estratégia predominante das 

Operações Interligadas, realizadas sem nenhuma modalidade de avaliação ambiental. 

 

                                                 
8 Programas de Canalização de Córregos e Construção de Vias - PROCAV I e II desenvolvidos a 
partir de 1990,  financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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Assim, na política urbana oficial do município não foram inseridos critérios de 

sustentabilidade ambiental, embora já estivesse em vigor no país da Política Nacional 

de Meio Ambiente, instituída por meio da Lei nº 6938/81. 

 

 

7.3. Conclusões da Análise do Período de 1991 – 2000 

 

A Lei Orgânica do Município (LOM), aprovada em 1990, definiu as novas bases do 

processo de planejamento do município, como um processo permanente, 

descentralizado e participativo, mas não assumiu como objetivo o compromisso com 

o desenvolvimento sustentável do município. 

 

Apesar dessa questão, a Lei Orgânica do Município contém um capítulo dedicado à 

proteção ambiental, com orientações para o controle e a mitigação de impactos 

ambientais, que devem ser incorporados na licença municipal. 

 

Outro fator importante para a política ambiental do município foi a 

institucionalização do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV para avaliação de 

obras e equipamentos de iniciativa pública ou privada com impacto ambiental 

urbano. 

 

Proposta de Plano Diretor de 1991 

 

A proposta do Plano Diretor de 1991 teve o mérito de ser a primeira tentativa de 

inserir a reforma urbana na pauta urbanística no Município de São Paulo, pois adotou 

os princípios da Constituição de 1988. A proposta foi estritamente urbanística e com 

um foco principal na aplicação da Outorga Onerosa do Potencial Construtivo e na 

adoção do Coeficiente de Aproveitamento Construtivo. 

 

Outro mérito importante foi o de romper com a característica generalista  dos Planos 

Diretores, colocando-os como instrumentos normativos definidos para enfrentar os 
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problemas estruturais do município, em particular para reduzir a concentração 

territorial decorrente da lei de zoneamento de 1972. 

 

A adoção de uma estratégia de consultas não garantiu a construção de um consenso 

em relação ao proposto pelo plano, demonstrando a existência de conflitos pelo 

controle do território na cidade e dificuldades para alterar a tendência de exclusão 

territorial. Por outro lado, foram explicitadas as pressões existentes na sociedade para 

manutenção da gratuidade do direito de construir, e as dificuldades de-se promover a 

reforma urbana e introduzir o conceito de função social e ambiental da propriedade 

urbana na cidade. 

 

A introdução de princípio de proteção ambiental e de sustentabilidade não foi seu 

principal enfoque na proposta do Plano Diretor de 1991, que tampouco utilizou o 

conceito do desenvolvimento sustentável. 

 

Em contrapartida, seu enfoque metodológico priorizou o enfrentamento das carências 

sociais por meio da proposição de alteração da lógica estrutural de construção da 

cidade. Mesmo assim, foram observados os seguintes aspectos indicativos de 

valorização de uma nova abordagem ambiental para a cidade: 

 

• ampliação do conhecimento ambiental com a elaboração do mapa de 

declividades do município, interpretação sob o comportamento do clima e das 

ilhas de calor (entre outros processos importantes); 

• proposição de alterações de caráter ambiental no zoneamento urbano, tais 

como as propostas de criação de Zonas Especiais de Proteção Ambiental e o 

uso da declividade e das áreas de risco como condicionantes do zoneamento 

urbano; 

• reconhecimento da cidade real no Plano Diretor, incluindo propostas para 

solucionar as áreas ocupadas por favelas, cortiços, loteamentos irregulares e 

clandestinos, habitações precárias, por meio da proposta de criação das Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS. 
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Do ponto de vista da análise realizada demonstrou-se que a adoção do conceito de 

“capacidade suporte” da infra-estrutura, para estabelecer o Coeficiente de 

Aproveitamento Construtivo Básico único de 1,0 para todo o município, e os 

estoques adicionais para o adensamento por meio do plano diretor, da ordem de 23 

milhões de m2 em seu horizonte de planejamento, bem como por meio de operações 

urbanas em partes do município, não foram acompanhadas por avaliações dos 

impactos ambientais potenciais decorrentes dos adensamentos proposto. 

 

Verificou-se uma contribuição para o aperfeiçoamento da política ambiental 

municipal, embora não presente na proposta do Plano Diretor de 1991 ou em lei 

municipal, mediante proposta de uso de indicadores ambientais para monitoramento 

da gestão ambiental do município, recomendando-se o monitoramento de: pontos 

críticos de enchente, áreas com risco de escorregamento, áreas críticas de poluição, 

regiões carentes em áreas verdes, áreas com maior incidência de mortalidade infantil 

e de moléstias relacionadas aos problemas ambientais, e a criação de parâmetro de 

controle sobre as emissões de onda eletromagnéticas; 

 

Os Impactos Ambientais de Operações Urbanas 

 

Com o desinteresse devido à não-aprovação do Plano Diretor de 1991, os propósitos 

dominantes voltaram-se à pratica do planejamento urbano sem plano diretor, e 

passaram a privilegiar a aplicação das Operações Urbanas e das Operações 

Interligadas como estratégia predominante. 

 

Já a partir da primeira Operação Urbana do município em 19919, a Operação Urbana 

Anhangabaú (atual Operação Urbana Centro10), não houve a realização prévia do 

Estudo de Impacto Ambiental, confirmando a pouca importância dada à avaliação 

ambiental e ao controle dos impactos ambientais urbanos no município. 

 

                                                 
9 Lei no 11.090/91- Operação Urbana Anhangabaú 
10 Lei nº 12.349 de 06/06/1997 - Operação Urbana Centro, que incluiu a área da Operação 
Anhangabaú 
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Os resultados da implantação da Operação Urbana Centro reiteraram os riscos 

potenciais e os efeitos negativos relacionados ao adensamento urbano, devido ao 

aumento excessivo do potencial construtivo, bem como os riscos da transferência 

indiscriminada de potencial construtivo de imóveis tombados da área central para 

outras regiões do município11, além da ausência de uma política urbana que 

reconhecesse a importância da avaliação dos impactos ambientais de intervenções 

urbanas. 

 

A tendência de geração de efeitos negativos por Operações Urbanas ampliou-se a 

partir da magnitude das novas intervenções propostas e respectivos impactos 

ambientais urbanos no município com a aprovação da lei da Operação Urbana Faria 

Lima12. Em conjunto com essa operação urbana e as demais intervenções realizadas 

no setor sudoeste do município foram lançados cerca de 3 milhões de metros 

quadrados por ano de área construída entre 1986 e 1991 pelo mercado imobiliário 

(SEMPLA 1994). 

 

A priorização das Operações Urbanas a partir da estratégia do planejamento sem um 

plano diretor consistente contou, a partir aprovação da Resolução Conama 001/1986, 

com o EIA/RIMA como o único instrumento de avaliação ambiental. Na medida que 

estes estudos não foram realizados para nenhum caso até 1995, previamente à 

aprovação das leis específicas das Operações Anhangabaú e Centro, nenhuma forma 

de avaliação ambiental prévia dos projetos urbanos e medidas mitigadoras (em geral 

obras complementares) foram garantidas. 

 

Dessa forma perdeu-se a oportunidade serem incluídas na tomada de decisão até 

1995 quaisquer condicionamentos para o detalhamento posterior dos projetos 

urbanos de operações, bem como exigências de infra-estruturas necessárias para 

absorver os impactos da operação, em especial na suas áreas de influência. Somente 

                                                 
11 Estudos recentes realizados em SEMPLA indicaram que os cerca de 1400 imóveis tombados da 
área central apresentam um potencial de transferência de potencial de cerca de 6.000.000 m2 para 
outras regiões do município. SEMPLA (2002d) 
12 Lei municipal nº 11.732/95 
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a partir de 1995, ainda que precariamente, foram realizados dois estudos de impacto 

ambiental, para as Operações Urbanas Faria Lima e Águas Espraiadas. 

 

Os principais riscos à sustentabilidade urbana observados na análise das Operações 

Urbanas foram: 

 

• ausência de avaliação ambiental prévia e de conjunto para a tomada de 

decisão quanto aos estoques construtivos adicionais das operações urbanas, 

tendo em vista o impacto geral do adensamento proposto devido e a 

sobrecarga da infra-estrutura, notadamente, no sistema de circulação viário, 

sobre as formas de uso do solo; 

•  indefinição prévia de diretrizes urbanísticas e de normas de avaliação de 

valores de contrapartidas, superestimação do volume de potencial construtivo 

adicional e inexistência de mecanismos de controle da sobrevalorização do 

preço da terra; ausência de monitoramento do ponto de vista urbanístico e 

ambiental e de análise dos projetos privados, os quais aderem à operação caso 

a caso; 

• pouca relevância aos impactos diretos e indiretos para a sustentabilidade 

urbana decorrentes da implantação da Operação Urbana Faria Lima. Esses 

impactos inclusive não constaram da Licença Ambiental Prévia daquele 

Empreendimento. (FIPE 1994; SVMA 1994). 

 

Nesse mesmo sentido, a Operação Urbana Água Espraiada13 aprovada em dezembro 

de 2001, com a previsão de alienação de 3.750.000 Certificados de Potencial 

Adicional de Construção (CEPAC), apresenta impactos ambientais potenciais à 

sustentabilidade urbana, e problemas semelhantes quanto à avaliação ambiental 

realizada, a saber: 

 

• o EIA/RIMA do projeto foi realizado após a aprovação da Lei da Operação 

Urbana Água Espraiada, e em conseqüência a avaliação ambiental dos 

                                                 
13 Pela Lei Municipal nº 13.260/01 
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impactos estruturais da operação foi realizada com as principais decisões já 

tomadas; 

• a avaliação ambiental foi aplicada como um instrumento de controle e de 

mitigação dos impactos ambientais de projetos, os quais passaram a ser 

controlados exclusivamente pelo licenciamento ambiental; 

• não foram realizadas avaliações urbanísticas estruturais quanto à capacidade 

de transformação urbana das edificações existentes, do estoque e do potencial 

de adensamento, da valorização do solo e de arrecadação econômico-

financeira; 

• não foi incluída no Estudo de Impacto Ambiental da Operação Urbana Água 

Espraiada, a avaliação dos efeitos do adensamento da operação nas áreas 

indiretamente afetadas pelas transformações14, e detectaram-se riscos 

ambientais não solucionados em relação aos perímetros afetados, com danos 

potenciais à permeabilidade do solo e de aumento excessivo da quantidade de 

veículos em circulação, em descompasso com o aumento da infra-estrutura. 

 

Assim, com as Operações Urbanas em curso no município, consumou-se um 

processo de aprovação e avaliação ambiental rápido e insuficiente, em um contexto 

de planejamento sem um plano diretor consistente, o que fez com que essas 

intervenções se constituíssem na prática no planejamento e na gestão urbana do 

município. 

 

Em relação à insuficiência das análises ambientais realizadas, os Estudos de Impacto 

Ambientais-EIAs dessas operações urbanas foram utilizados apenas como exigência 

burocrática para os respectivos licenciamentos e revelou-se um mecanismo de 

avaliação de projeto inadequado à escala e à fase de planejamento de avaliação de 

sustentabilidade. 

 

Nesse sentido, a avaliação ambiental prévia não é realizada em conjunto com os  

estudos urbanísticos e econômicos, para a tomada de decisão. Nesse contexto, 

                                                 
14 As áreas de influência indireta consideradas foram as Subprefeitura de Santo Amaro, Pinheiros, 
Jabaquara, Campo Limpo e Butantã 
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dificilmente os impactos potenciais negativos, em especial, devido ao volume de 

tráfego gerado, à poluição do ar e ao reassentamento da população mais pobre são 

mitigados, mas sim socializados para todo o município. 

 

Considerando-se apenas os procedimentos de avaliação ambiental efetivamente 

aplicados (EIAs) e os respectivos efeitos cumulativos potenciais integrados, no 

tráfego e na qualidade do ar na área indireta das duas operações urbanas aprovadas 

para o setor sudoeste do município, Faria Lima e Água Espraiada, o agravamento das 

condições de qualidade do ar, monitorado pela CETESB, demonstra a necessidade de 

aperfeiçoamento dos instrumentos de análise ambiental, a necessidade de 

monitoramento dos efeitos estruturais e de realização de estudos ambientais prévios, 

abrangentes e simultâneos à avaliação urbanística e econômica das operações 

urbanas, e em fase anterior à aprovação das respectivas leis específicas. 

 

Nesse sentido, é grande a potencialidade e é urgente a necessidade de aplicação do 

instrumento de gestão Avaliação Ambiental Estratégica em Operações Urbanas, uma 

vez que esse instrumento apresenta dimensão adequada (de plano urbano), como 

estudo de viabilidade ambiental que deve ser realizado simultaneamente às demais 

análises para o delineamento e a formulação dos limites de sustentabilidade para 

essas operações. 

 

Por outro lado, a aplicação prévia do instrumento Avaliação Ambiental Estratégica 

em face dos riscos potenciais à sustentabilidade no caso das Operações Urbanas deve 

ter em vista a magnitude dos seus respectivos impactos estratégicos e cumulativos e 

seu caráter de ação estratégica de planejamento. 

 

Para proceder a aplicação da AAE não há a necessidade de se aguardar o 

detalhamento do projeto urbano da operação, para a execução de avaliações de 

sustentabilidade ambiental. Com uma avaliação ambiental mais geral, poderão ser 

definidas posteriormente as opções de traçado, as volumetrias das edificações e 

quadras, bem como as infra-estruturas propostas e outras decisões específicas. 
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Dessa forma, é recomendável a aplicação da AAE para a análise ambiental do plano 

diretor ou plano mestre de delineamento de Operações Urbanas e o EIA para a 

análise ambiental específica do projeto urbano da operação. 

 

Assim, no caso das Operações Urbanas reforça-se a potencialidade da aplicação 

preliminar da AAE, de fato o instrumento de avaliação ambiental adequado à escala 

de planejamento da operação  

 

Evidencia-se também uma distorção nas regras para Operações Urbanas consorciadas 

conforme definição instituída no Estatuto das Cidades. Trata-se da imposição de 

aplicação exclusiva dos recursos arrecadados na área de intervenção direta de 

Operações Urbanas, uma vez que, embora haja riscos de exportação de impactos 

ambientais para outras áreas do município, não se permite a aplicação do princípio da 

subsidiariedade para compensar as áreas mais carentes de infra-estrutura do 

município. 

 

A proposta de revisão do Plano Diretor em 1998 

 

A proposta de revisão do Plano Diretor em 1998 centrou-se novamente na questão do 

adensamento urbano das áreas centrais do município como objetivo principal e 

buscou legitimar a estratégia do planejamento sem plano, ou de aprovação rápida de 

intervenções urbanas. A proposta previa a ampliação do coeficiente de 

aproveitamento construtivo máximo na área expandida do centro do município para 8 

(oito) vezes a área dos terrenos, e as Operações Urbanas e Interligadas como 

estratégia principal de gestão urbana.  

 

A análise da proposta do Plano Diretor de 1988 demonstrou que foram mantidos  

problemas ambientais semelhantes aos já identificados no planejamento urbano até 

então. Esses problemas geralmente se referem à desconsideração com as avaliações 

de efeitos ambientais decorrentes das propostas de adensamento urbano. 
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Mesmo a partir da criação do sistema de gestão ambiental no município em 1993, 

adotou-se uma estratégia centrada no comando e controle de projetos. No caso das 

avaliações de operações urbanas, acabou-se por adequar uma estratégia auxiliar à 

estratégia do processo de planejamento urbano sem plano, e de controle individual 

dos seus respectivos projetos. 

 

O Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1994 e o Esvaziamento 

da Estrutura de Gestão Metropolitana 

 
A análise dos resultados do período 1991-2000 demonstra também que as condições 

para a aplicação de um processo de planejamento sustentável no município e na 

região metropolitana ficaram no papel, uma vez que as propostas do Plano 

Metropolitano (EMPLASA 1994) não foram legitimadas como leis, nem como 

políticas públicas. 

 

Com o esvaziamento da gestão metropolitana na escala estadual, predominou a 

execução da política ambiental estadual e municipal de caráter corretivo, com baixa 

aplicação de instrumentos preventivos, baseada na aplicação desarticulada de 

exigências legais, e incompatíveis com a capacidade de fiscalização governamental, 

baixo grau de investimentos em tratamento de esgotos e riscos para a qualidade das 

águas, impermeabilização crescente, assoreamento dos rios, ocupação dos fundos de 

vale e riscos de inundações. 

 

A aprovação do Estatuto das Cidades em 2001 reforçou o aspecto municipal da ação 

por meio do Plano Diretor, com a criação de instrumentos urbanísticos exercidos 

exclusivamente nessa esfera institucional. Dessa forma, passou a ser necessária, de 

modo mais aguda e emergencial, a formulação de uma nova concepção de gestão e 

de política urbana metropolitana no caso da região metropolitana de São Paulo. 

 

Ampliou-se, assim, a necessidade de implantar um novo enfoque na gestão ambiental 

urbana, com a aplicação da avaliação ambiental estratégica das políticas e programas 
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que geram esses projetos, para promover a sustentabilidade ambiental do município e 

da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Nesse sentido, é fundamental a integração da política ambiental e urbana e a criação 

de instrumento de avaliação ambiental estratégica de políticas, planos e programas 

municipais, com o desenvolvimento de parâmetros referenciais, modelos e 

indicadores de avaliação do adensamento urbano, impactos sobre as infra-estruturas e 

a avaliação dos impactos cumulativos, que facilitem e otimizem a tomada de decisão 

de megaprojetos da esfera pública e privada. 

 

7.4. Conclusões da Análise do Período 2001 - 2004 

 

No período 2001-2004 finalmente adotou-se o processo de planejamento previsto na 

lei orgânica do município de 1990, com a aprovação da lei do Plano Diretor 

Estratégico em 2002 e com a aprovação dos Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras, contendo diretrizes urbanísticas e orientações para a disciplina do uso 

do solo com a Lei nº 13.885 de 25 de agosto em 2004. 

 

Tomou-se como diretriz um conjunto de medidas para reverter o processo de 

espraiamento urbano e de expulsão das populações para as franjas periféricas do 

município, processo esse que apresenta um prognóstico de difícil reversão segundo 

as estimativas populacionais e os demais indicadores disponíveis. 

 

Os principais aspectos registrados da análise do Plano Diretor Estratégico 2002 

quanto à proteção ambiental e à perspectiva da sustentabilidade em relação ao meio 

ambiente foram: 

 

• o reconhecimento da rede estrutural  hídrico-ambiental do município, como 

um dos elementos estruturadores do município, associando-a a um programa 

de recuperação da ocupação inadequada e da proteção das margens e 

planícies inundáveis, e com a proteção hídrica das sub-bacias; 
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• a instituição de uma nova modalidade de Intervenção Urbana com o objetivo 

de implantar Parques Lineares, a serem incorporados ao sistema de áreas 

verdes do município, associados ao entorno dos fundos de vales de rios não 

canalizados, para proteger, sanear e recuperar os cursos d'água; 

• o fomento a criação de pólos de centralidades no município com o objetivo de 

transformação gradual em uma cidade polinucleada, mais equilibrada e 

descentralizada do ponto de vista da redução dos deslocamentos entre 

trabalho e moradia e economia de recursos em geral; 

• o reconhecimento da metrópole real com a chamada cidade legal, não 

condicionada pela legislação urbanística existente, responsável por uma 

grande parte do incremento da expansão urbana periférica do município, 

ocupada por loteamentos populares - irregulares ou clandestinos e favelas, 

que não atendem a requisitos urbanísticos e ambientais; 

• formulação de um conjunto de mecanismos para enfrentar o deslocamento da 

população para as áreas periféricas do município a partir da criação de Zonas 

Especiais de Interesse Social para regularização fundiária, urbanização e para 

ampliar a produção de habitações populares; 

• alteração da política de uso e ocupação do solo vigente com a divisão do 

município em duas grandes macrozonas: uma voltada à proteção do ambiente 

natural e outra  voltada a intensificar o aproveitamento da área do município 

dotada de maior infra-estrutura, respeitando-se a qualidade ambiental. 

 

Em relação às diretrizes de uso e ocupação do solo (zoneamento) do Plano Diretor 

Estratégico 2002/2012, os principais aspectos positivos para a sustentabilidade 

urbana verificados foram: 

 

• criação para cada zona de uso de três Coeficientes de Aproveitamento 

(mínimo, básico e máximo) como um dos parâmetros de controle da função 

social da propriedade; 

• desmembramento do direito de propriedade do direito de construir; 
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• definição prévia de estoques de potencial construtivo adicional por distritos 

como forma de controle do adensamento construtivo em zonas e distritos, 

situadas na macrozona de qualificação e estruturação urbana; 

• ampliação do alcance do controle do espaço público: ao subsolo, na 

superfície do solo e do espaço aéreo; 

• ampliação do mecanismo da transferência do direito de construir a partir de 

áreas de interesse ambiental em áreas de propriedade privada; 

• instituição de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) para ampliar a 

produção de habitações populares; 

• maior indução e orientação pública para as intervenções urbanas por meio de 

parcerias público-privado; 

• permissão para a ocorrência de usos diversificados em toda a cidade, com 

exceção das zonas exclusivamente residenciais, de acordo com graus de 

incomodidade admissíveis; 

• estabelecimento de parâmetros urbanísticos para a disciplina de uso do solo, 

com restrições ambientais: função da via, incomodidade para usos e 

atividades e controle da altura das edificações; 

• racionalização do uso da infra-estrutura instalada viária e de transportes 

públicos, evitando sua sobrecarga ou ociosidade e propondo a 

complementação da rede básica; 

• articulação da disciplina do uso do solo com o sistema viário e de transporte 

urbano existente, para assegurar a circulação, a fluidez e a segurança nas vias 

estruturais e coletoras do sistema viário, com prioridade para o transporte 

coletivo de passageiros. 

 

Em relação aos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras - PRES e à nova, 

disciplina de uso e ocupação do solo (zoneamento), as principais inovações com 

impacto na sustentabilidade urbana propostas foram: 

 

• introdução na disciplina de uso e ocupação do solo, condicionantes de 

proteção do meio ambiente, proteção de bens culturais, em função da 

estrutura urbana regional existente e projetada em todos as Subprefeituras; 
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• definição de zonas de uso com maior adequação regional, na modulação das 

densidades, nos coeficientes de aproveitamento básicos e máximos, nos 

controles de gabaritos, e com o reconhecimento da diversidade urbanística 

dos bairros; 

 

• absorção dos resultados do planejamento e gestão de bacias hidrográficas na 

região metropolitana, que buscam consolidar uma nova estratégia negociada 

de proteção e recuperação ambiental dos mananciais do alto Tietê, mediante a 

incorporação prévia das propostas de leis específicas para o uso do solo e 

proteção ambiental aprovadas no âmbito dos comitês das bacias hidrográficas 

Guarapiranga e Billings, anteriormente à aprovação dessas leis pelo 

legislativo estadual; 

• controle da qualidade ambiental na microescala urbana, com a inserção de 

padrões de incomodidade a serem aplicados no controle da instalação e de 

funcionamento dos usos não residenciais; 

• introdução de parâmetros ambientais existentes, os quais já constavam das 

normas vigentes na disciplina de uso do solo, com a gradual unificação de 

licenças ambientais e de uso do solo e com a aplicação prévia nas licenças de 

funcionamento de atividades, do controle de níveis de ruído; geração de 

odores; emissão de gases, vapores e material particulado; emissão de fumaça; 

potência instalada; vibração e radiação; poluição hídrica; periculosidade e 

toxicidade; 

• criação de um novo mecanismo para a negociação de conflitos urbanos de 

vizinhança, utilizando-o para definir restrições urbanísticas específicas, para 

controle ambiental na microvizinhança das zonas exclusivamente residenciais 

e para  atividades não-residenciais de acordo com graus de incomodidade 

admissíveis. 
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O Impacto dos Estoques de Potencial Construtivo Adicional 

 

As leis aprovadas do PDE em 2002, dos Planos Regionais e do Zoneamento 

aprovadas em 2004 prevêem intervenções urbanas realizadas por meio de graus de 

adensamento construtivo definidos para determinadas regiões do município. 

 

Nesse sentido, foi aprovados no zoneamento urbano em 2004 uma previsão de 

aplicação de 10.000.000 de m2 para os próximos dois anos, distribuídos segundo a 

capacidade de infra-estrutura e tendências pré existentes nos distritos do município. 

A análise realizada no âmbito desta tese identificou esse como o principal efeito a ser 

avaliado em seus respectivos impactos ambientais no âmbito do Plano Diretor 

Estratégico, em vigor a partir de 2004. 

 

A definição dos estoques adicionais foi efetuada com base na área construída 

tendêncial nos anos 1991-2000 para cada um dos distritos do município, baseada em 

parâmetros de capacidade do sistema de circulação, da infra-estrutura disponível, das 

limitações ambientais e das políticas de desenvolvimento urbano, demarcando um 

novo campo para a avaliação ambiental urbana.  

 

Nesse sentido, a avaliação dos impactos ambientais potenciais à capacidade de 

suporte de infra-estrutura instalada revela-se um dos itens mais importantes a serem 

estudados em uma avaliação ambiental estratégica dos efeitos potenciais do plano 

diretor. 

 

Assim, recomenda-se que seja realizada a Avaliação Ambiental Estratégica do Plano 

Diretor Estratégico – PDE, do novo zoneamento urbano e das novas Operações 

Urbanas nele previstas. Os resultados dessa avaliação deverão ser expostos em 

relatório público nos balanços de aplicação das políticas urbanas anuais, nos termos 

do artigo 255 do Plano Diretor Estratégico 2002. 
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O Plano Diretor Estratégico prevê também a necessidade de regulação das duas 

tendências atuais que se manifestam na construção do município e que constituem as 

principais ameaças à sustentabilidade urbana do município: 

 

• a expansão urbana, a partir da ocupação e a legalização posterior do 

assentamento habitacional, que produz riscos ambientais críticos para a 

sustentabilidade ambiental, especialmente em direção às áreas de proteção 

aos mananciais e com  perda de recursos naturais escassos; 

 

• e as modificações estruturais induzidas em áreas de reestruturação objeto de 

Intervenções Urbanas ou não, com o remembramento de lotes e o 

correspondente adensamento e verticalização de áreas. 

 

Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, essas tendências apresentam riscos 

que demandam instrumentos de gestão e de avaliação ambiental mais robustos, bem 

como processos de gestão e planejamento participativo. Nesse contexto, a aplicação 

dispersa e desarticulada de exigências legais, como as ferramentas de comando e 

controle ambiental tradicionais, tornam-se completamente ineficazes para controlar a 

magnitude dos efeitos potenciais previstos. Reforça-se a importância de avaliações 

estratégicas no âmbito do monitoramento dos efeitos do Plano Diretor Estratégico 

2002 e dos demais instrumentos em vigor a partir de 2004. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

8.1. Conclusões Finais 

 

No período 1971-2004 foram identificadas as principais ameaças à sustentabilidade 

ambiental. Entre essas ameaças dois fenômenos podem ser considerados como 

causadores de riscos à sustentabilidade ambiental no âmbito do planejamento urbano: 

a expansão urbana sobre áreas ambientalmente frágeis e o adensamento construtivo 

em áreas centrais, tendo em vista a capacidade suporte da infra-estrutura urbana, em 

especial a de transporte.  

 

Em relação à expansão urbana, o crescimento da área urbanizada do Município de 

São Paulo foi de 5,6% no período de 1981-1991 (EMPLASA1994). Esse fenômeno 

pode ser verificado pelo crescimento da área urbanizada no referido município, que 

foi de 5,68 % no período de 1981-1991 (EMPLASA 1994). 

 

Estudos mais recentes sobre o crescimento anual da mancha urbanizada da Região 

Metropolitana de São Paulo no período 1998-2002 apresentaram um Índice de 

Crescimento Anual-ICA de 5,5% EMPLASA (2004). Dessa maneira, o espraiamento 

urbano desordenado da cidade de São Paulo mantém-se como ameaça à 

sustentabilidade ambiental. 

 

Uma das ações necessárias para acompanhar esse processo é o monitoramento dos 

vetores de crescimento da mancha urbana do município e respectivos efeitos 

ambientais sobre as áreas de proteção aos mananciais. É o caso, por exemplo, das 

Subprefeituras de Capela do Socorro e de Parelheiros e, em especial, nos distritos do 

Grajaú e Parelheiros respectivamente, localizados na extremidade do vetor de 

expansão direcionado para o sul do município, em área de proteção aos mananciais 

Billings e Guarapiranga. Esses distritos apresentaram taxas de crescimento 

populacional de 6,22% e 6,79 % respectivamente entre 1991-2000 (SEMPLA 

2001a), o que indica a possibilidade de geração de novos efeitos negativos à 

qualidade das águas daqueles mananciais.  
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Em relação ao adensamento construtivo em áreas centrais, os efeitos do fenômeno no 

ambiente podem ser verificados examinando-se o comportamento do indicador de 

presença de MP10 na atmosfera, o qual tem capacidade de medir os efeitos das fontes 

poluidoras geradas pelo aumento das construções e pela circulação de veículos. 

 

Tomando-se como referência os distritos da cidade sob a influência das operações 

urbanas Faria Lima (1995) e Água Espraiada (2001), Pinheiros, Congonhas, 

Cerqueira César e Ibirapuera localizadas no vetor sudoeste do município, verificou-

se, em 2003, a ultrapassagem do padrão de qualidade de 50 (µg/m3) para o Material 

Particulado- MP10 (CETESB 2004).  

 

Em relação à evolução das concentrações médias anuais do MP10 na Região 

Metropolitana de São Paulo, que incluem os resultados do monitoramento dos 

bairros acima citados, verificou-se que o padrão de qualidade foi ultrapassado 

durante todo o período 1984-1995 e ficou próximo ao limite desse padrão no período 

1995-2003.  

 

Demonstra-se, dessa maneira, que as ameaças decorrentes da expansão urbana sobre 

áreas ambientalmente frágeis e do adensamento construtivo em áreas centrais 

continuam a pressionar a qualidade do ambiente urbano, e que os instrumentos de 

planejamento utilizados até então não foram suficientes para promover a 

sustentabilidade ambiental. 

 

As conclusões da análise do planejamento urbano da cidade de São Paulo no período 

1971-2004, reforçadas pelos indicadores acima citados, confirmam a hipótese desta 

tese de que o planejamento urbano desenvolvido no Município de São Paulo não 

introduziu a sustentabilidade ambiental por meio de planos diretores, zoneamento e 

operações urbanas realizados. 

 

Uma síntese das conclusões da análise dos planos diretores, leis de zoneamento e 

operações urbanas, quanto à inserção da sustentabilidade ambiental durante o período 

1971-2004, é apresentada a seguir. 
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No período 1971-1980, estruturam-se as bases do planejamento urbano no município 

e na região metropolitana, sob a influência do Plano Urbanístico Básico - PUB 

(1969) e do PDDI I, primeiro Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

São Paulo (1970), os quais já apontavam questões estratégicas para o 

desenvolvimento da cidade na perspectiva da melhoria da qualidade da vida urbana. 

 

No município, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado-PDDI I de 1971 e a 

legislação de zoneamento urbano de 1972 estabeleceram a base do planejamento 

urbano na cidade. Entretanto, as sucessivas alterações promovidas na legislação de 

zoneamento urbano apresentaram aspectos contraditórios com as políticas de 

proteção ambiental, além de não ter inserido, de forma suficiente, critérios 

ambientais e de sustentabilidade.  

 

No período 1981-1990, consolidou-se uma nova leitura da construção do espaço 

urbano da metrópole com diretrizes importantes no âmbito da política urbana e da 

questão ambiental para a cidade. Entretanto, as diretrizes decorrentes não se 

transformaram em políticas públicas, devido a dificuldades políticas e institucionais 

para aprovação das propostas de revisão do Plano Diretor de 1971. 

 

De fato, a partir da vigência do Plano Diretor de 1988, institucionalizou-se o 

processo de planejamento sem um plano diretor consistente e as Operações 

Interligadas como estratégia predominante de política urbana não submetidas a 

nenhum tipo de avaliação ambiental. Assim, no Plano Diretor de 1988 e nas 

Operações Interligadas não foram inseridos critérios de sustentabilidade ambiental, já 

sob a vigência no país da política nacional de meio ambiente, instituída por meio da 

Lei nº 6.938/81. 

 

No período de 1991-2000 foram registradas contribuições significativas na esfera do 

conhecimento ambiental da cidade, porém existiram inúmeras dificuldades, em nível 

político-institucional, para transformar as propostas em políticas públicas aprovadas 

por lei. As principais questões políticas, econômicas, institucionais e sociais 

existentes para a inserção da sustentabilidade ambiental na elaboração de planos 
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urbanos dizem respeito às dificuldades de gerar consenso, à necessidade de fortalecer 

as práticas democráticas e à existência de visões diferenciadas sobre os requisitos de 

sustentabilidade. Isso se comprovou por meio do fracasso das varias tentativas de 

aprovação de planos diretores para o Município de São Paulo, em 1985, 1991 e em 

1998. 

 

Por outro lado, consolidou-se o processo de planejamento sem um plano diretor 

consistente e as operações urbanas como estratégia predominante, substituindo-se na 

prática o processo de planejamento e gestão urbana da cidade. 

 

Os estudos de impacto ambiental, apesar de aplicados somente a partir de 1995 na 

análise da Operação Urbana Faria Lima, demonstraram-se instrumentos de gestão 

adequados à escala de projetos urbanos, mas inadequados à escala e à avaliação de 

sustentabilidade ambiental de planos e operações urbanas. Além disso, a avaliação 

ambiental não é realizada previamente à tomada de decisão e em conjunto com os 

estudos urbanísticos e econômicos. 

 

Considera-se que houve significativas contribuições no período 2001-2004, quando, 

por meio de um amplo processo de participação social, foram aprovados o Plano 

Diretor Estratégico, os Planos Regionais Estratégicos e uma nova Lei de 

Zoneamento. Esses avanços, porém, não são suficientes para garantir uma 

perspectiva sólida na direção da construção da sustentabilidade, uma vez que existem 

riscos de geração de novos impactos negativos, além dos já acumulados ao longo dos 

anos, problemas ambientais associados a graves questões sociais. 

 

De forma geral, apesar de se registrar a introdução de elementos relacionados à 

proteção ambiental e à sustentabilidade, a análise dos instrumentos de planejamento 

urbano realizada nesta tese verificou que esses foram insuficientes nas suas 

contribuições para as políticas de proteção ambiental e para evitar ou controlar a 

geração de novos impactos ambientais à sustentabilidade. 
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Nesse sentido, e com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento da inserção da 

sustentabilidade no planejamento urbano, apresentam-se as seguintes 

recomendações. 

 

8.2. Recomendações: 

 

As proposições do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e dos Planos 

Regionais de Subprefeituras e o zoneamento urbano, conforme as leis aprovadas em 

2002 e 2004, realizam-se por meio de intervenções urbanas, as quais  tem por 

objetivo gerar transformações urbanas estruturais. Essas intervenções realizam-se  

por meio do adensamento construtivo das áreas com maior infra-estrutura instalada 

na cidade, por meio da venda ou transferência de potencial construtivo adicional 

(solo criado). 

 

Assim, pressupõe-se que deverá haver a avaliação, monitoramento e controle dos 

impactos ambientais da utilização dos estoques construtivos adicionais propostos na 

nova lei, bem como dos estoques específicos previstos em cada uma das Operações e 

Intervenções Urbanas Estratégicas. 

 

Desse modo, recomenda-se a necessidade de se avaliarem os impactos ambientais 

dessas intervenções, por meio de Avaliação Ambiental Estratégica, em relação ao 

conjunto de adensamentos propostos no Plano Diretor Estratégico 2002, nos Planos 

Regionais Estratégicos das Subprefeituras e no zoneamento urbano do município 

aprovados em 2004. 

 

A aplicação da AAE, conforme analisado no âmbito desta tese, apresenta 

potencialidade para contribuir para a avaliação ambiental, controle, monitoramento e 

identificação de impactos ambientais, para eliminar, mitigar ou propor compensações 

aos impactos negativos previamente à revisão do Plano Diretor Estratégico 2002 e os 

demais instrumentos, prevista por lei para 2006. 
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A analise da potencialidade da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) como forma 

de implementar a sustentabilidade ambiental no planejamento urbano do município 

de São Paulo indicou os procedimentos propostos no capítulo 5 dessa tese. Dessa 

forma, tendo em vista contribuir para a aplicação da AAE em planos diretores, 

operações e zoneamento urbano no Município de São Paulo, recomenda-se o 

desenvolvimento dos seguintes mecanismos: 

 

• regulamentar a Avaliação Ambiental Estratégica prevista no artigo 255 do 

PDE, visando sua aplicação no plano diretor, planos regionais  urbanos, 

programas e grandes intervenções urbanas, em especial nas propostas de 

Zoneamento e nas Operações Urbanas; 

• criar um sistema de Avaliação Ambiental Estratégico para a avaliação e 

monitoramento da magnitude dos efeitos ambientais decorrentes de 

adensamentos urbanos, em especial para controlar os riscos ambientais de  

saturação da infra-estrutura, considerando-se que no futuro poderão ocorrer 

na cidade novas dinâmicas de desenvolvimento urbano gerais e/ou 

localizadas que levem o sistema criado pelo PDE 2002 e nos Planos 

Regionais e Zoneamento Urbano em 2004 a gerar riscos à sustentabilidade 

urbana; 

• introduzir indicadores de sustentabilidade ambiental no processo de revisão 

do Plano Diretor Estratégico 2002 e dos Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras e do Zoneamento do município de São Paulo aprovado em 

2004; 

• uma vez que os dois principais instrumentos do PDE serão aplicados e 

controlados simultaneamente por meio da superposição de diversos 

instrumentos de gestão urbana, registrados em mapeamentos específicos, faz-

se necessário o uso de cartografia digital e de sistemas de informação 

georreferenciados, para garantir a universalização aos munícipes do acesso 

aos dados técnicos aplicáveis, via Internet, sobre as alternativas de uso, 

ocupação e aproveitamento possíveis a cada lote e/ou distritos da cidade; 

• controlar os recursos arrecadados por meio da Outorga Onerosa de potencial 

construtivo adicional (solo criado) para aplicação exclusiva por meio do 
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Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB, criando condições de 

direcionar recursos para aplicação nas regiões mais carentes da cidade; 

• propor a revisão do Estatuto da Cidade quanto às regras aplicadas às 

Operações Urbanas, visando permitir que os recursos financeiros arrecadados 

sejam direcionados para o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Essa alteração 

tem por objetivo permitir a aplicação desses recursos nas áreas mais carentes 

da cidade e cumprir os objetivos estratégicos do Plano Diretor; 

• regulamentar o Estudo de Impacto de Vizinhança no município; 

• aperfeiçoar a regulamentação dos Conselhos Regionais de Subprefeituras; 

• revisar as leis aprovadas em 2002 e 2004 em relação à gratuidade do 

Coeficiente de Aproveitamento Construtivo Básico - CAB, nas áreas onde 

permitiu o CAB = 2,0 gratuito para o uso residencial vertical, em todas as 

antigas zonas privilegiadas com esse dispositivo, incluindo exigência de taxa 

de ocupação e de permeabilidade adequadas ao meio ambiente. 

 

Quanto às potencialidades de Aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica: 

 

• aplicação em planos urbanos da Avaliação Ambiental Estratégica conforme 

os procedimentos propostos no item 5.4 desta tese; 

• desenvolver métodos e técnicas de análise e avaliação dos impactos 

decorrentes do aumento do aproveitamento construtivo nas áreas diretas e 

indiretamente afetadas por grandes Intervenções e Operações Urbanas; 

• desenvolver métodos e técnicas de simulação para a avaliação dos impactos 

cumulativos decorrentes do aumento do aproveitamento construtivo, na 

circulação viária e no tráfego, na qualidade do ar e sobre a infra-estrutura 

urbana, áreas verdes e espaços livres e equipamentos urbanos; 

• monitorar e avaliar os impactos potenciais na cidade dos efeitos do volume de 

tráfego em circulação, dos efeitos indiretos nas transformações de uso do solo 

e na sobrecarga da capacidade suporte da infra-estrutura; 

• aplicar modelos de simulação de tráfego, com resultados acessíveis para o 

público e para a tomada de decisão sobre quaisquer alterações urbanas, e 

maior controle social das regras de operação de trafego; 
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• fortalecer o processo de planejamento ambiental participativo e a busca de 

soluções negociadas para as ameaças à sustentabilidade decorrentes da 

expansão urbana sobre áreas frágeis e de mananciais, por meio dos Comitês 

de Gestão de Bacias Hidrográficas. 

 

8.3. Considerações Finais 

 

O processo de elaboração e aprovação do Plano Diretor Estratégico e dos Planos 

Regionais Estratégicos Subprefeituras trouxe um novo e importante elemento para 

reflexão: o forte interesse de setores do governo municipal e dos agentes do mercado 

imobiliário e financeiro em relação às Operações Urbanas e à arrecadação de outorga 

onerosa por meio do CEPACs. 

 

Os resultados  da arrecadação por meio desse instrumento somente são aplicáveis nas 

áreas específicas de Operações Urbanas Consorciadas, conforme prevê o Estatuto das 

Cidades, em detrimento de uma aplicação e arrecadação mais geral e distributiva, 

realizada por meio da Outorga Onerosa regulada e instituída no Plano Diretor 

Estratégico de 2002 e direcionada ao Fundo de Desenvolvimento Urbano – 

FUNDURB, também prevista no Estatuto. 

 

Tal fato se refletiu na elaboração do projeto substitutivo do legislativo municipal ao 

projeto de lei dos Planos Regionais Estratégicos e do Zoneamento conduzidos 

originalmente pela SEMPLA, bem como na lei finalmente aprovada em 2004. 

 

A tendência de priorizar a aplicação do mecanismo da outorga onerosa por meio das 

Operações Urbanas apresenta riscos e desvantagens em relação aos mecanismos de 

planejamento e aplicação da outorga onerosa de forma redistributiva entre regiões 

desigualmente atendidas, conforme previsto no Plano Diretor Estratégico, nos Planos 

Regionais Estratégicos das Subprefeituras e no zoneamento, os quais estabeleceram 

um novo ciclo de planejamento e gestão urbana para a cidade. 
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Essa forma redistributiva permite que os recursos arrecadados por meio da aplicação 

da outorga onerosa se direcionem ao Fundo de Desenvolvimento Urbano – 

FUNDURB e possam ser aplicados em áreas mais carentes em infra-estrutura, 

habitação, recursos e condições ambientais da cidade. 

 

Embora tanto as Operações Urbanas como os demais instrumentos do Plano Diretor 

Estratégico - PDE sejam diretrizes baseadas no adensamento urbano, ambas não são 

isentas de riscos à sustentabilidade urbana, mas a partir delas podem ser extraídas 

duas tendências distintas para o planejamento urbano do município. 

 

A primeira tendência se manifesta nos objetivos e nas políticas introduzidas pelo 

Plano Diretor Estratégico e nos seus objetivos, expressos em áreas de intervenções 

urbanas destinadas a atender a questões relativas a habitação, meio ambiente e infra-

estrutura viária e de transportes, as quais dependem da aplicação da outorga onerosa 

do direito de construir por meio do Fundo de Desenvolvimento Urbano. 

 

A partir dessa tendência foi construída uma nova matriz de planejamento a ser objeto 

de aperfeiçoamento contínuo, em especial mediante a aplicação da Avaliação 

Ambiental Estratégica em Planos Diretores e Intervenções Urbanas, conforme o 

procedimento proposto no item 5.4 desta tese. 

 

A segunda tendência vem sendo a partir dos anos 1990, mesmo sem um plano diretor 

consistente, a estratégia de planejamento predominante realizada por meio da 

aprovação de grandes Operações Urbanas, as quais, conforme se analisou, foram 

aplicadas com avaliações ambientais e urbanísticas insuficientes quanto aos 

respectivos impactos, em especial aos impactos cumulativos e indiretos. 

 

Essa estratégia de planejamento, concentrada exclusivamente em Operações 

Urbanas,  poderá vir a ser reforçada pela grande capacidade de mobilização que essas 

intervenções representam para a ação dos agentes imobiliários nas áreas com maior 

infra-estrutura e mais desenvolvidas da cidade e, por outro, pela arrecadação de 

recursos, atualmente escassos para a administração pública. 
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As Operações Urbanas têm seu pragmatismo reforçado pela possibilidade de 

transformação prévia da outorga onerosa do direito de construir nas respectivas áreas 

em Certificados de Potencial Construtivos Adicionais-CEPACS, leiloados e 

securitizados na bolsa de valores imobiliários. Aliada à premência de arrecadação de 

recursos públicos, poderá levar a excessos e à redução da importância de promover 

avaliações de sustentabilidade ambiental consistente, em nome de resultados 

financeiros imediatos. 

 

Defende-se o caminho da primeira tendência, que depende da operacionalização do 

conjunto da estrutura de planejamento e gestão, instituída a partir do PDE 

2002/2012, e também, conforme esta tese, do aperfeiçoamento dos seus instrumentos 

operacionais e de avaliação ambiental estratégica. Essa tendência do planejamento 

urbano municipal dependerá do reforço ao Conselho de Política Urbana e aos 

Conselhos Regionais de Subprefeituras. Dependerá também da inclusão na revisão 

do PDE, prevista para 2006, da explicitação de indicadores ambientais de estado, de 

pressão e de resposta do meio ambiente, do monitoramento de seus resultados e do 

processo de revisão do plano, ambos assentados na estrutura de gestão participativa 

criada no município. 

 

Tal perspectiva, além de aperfeiçoar o sistema de planejamento e gestão e os 

instrumentos instituídos pelo PDE, permitirá a ampliação da possibilidade de 

controlar os efeitos ambientais negativos das grandes intervenções urbanas e de 

promover a sustentabilidade ambiental no município. 

 

Somente o controle social e a maior qualidade da participação da população no 

processo de planejamento poderão servir de contraponto ao casuísmo urbanístico e à 

insuficiência de avaliações ambientais de planos e projetos urbanos, impondo a 

necessidade de avaliações ambientais prévias à tomada de decisão sobre as grandes 

intervenções urbanas, e em especial na Avaliação Ambiental Estratégica de impacto 

de Planos Diretores Urbanos. 
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Anexo I - Aspectos da AAE e Objetivos (1) 
 

Aspectos da AAE Objetivos Possíveis de AAE 
Ambientais  
Água e Solo limitar a poluição a níveis que não danifiquem os sistemas 

naturais; 
manter a extração de água de acordo com a capacidade suporte 
dos mananciais; 
reduzir a contaminação e proteger a qualidade e a quantidade 
do solo; 
reduzir e ampliar a impermeabilização do solo; 
minimização de resíduos, com reuso ou reutilização via 
reciclagem, compostagem ou geração de energia; 
manter e restaurar os processos ecológicos (hidrológico, 
qualidade das águas, infiltração no solo); 

Ar  limitar a poluição do ar para não danificar os sistemas naturais 
e a população; 
reduzir as necessidades de viagens; 

Fatores Climáticos reduzir a emissão de gases geradores do efeito estufa (CO2, 
metano, etc.); 
reduzir a vulnerabilidade aos efeitos de mudanças climáticas 
(enchentes, redução de deslocamentos, etc) 

Biodiversidade, Fauna 
e Flora 

evitar os danos às reservas de biodiversidade e a espécies 
protegidas; 
manter a biodiversidade evitando perdas irreversíveis; 
recuperar o conjunto de habitats característicos e proteger as 
espécies em risco de extinção; 
assegurar o manejo sustentável de áreas chaves para a vida 
selvagem e os processos ecológicos dos quais elas dependem; 
prover condições de as pessoas entrarem em contato com 
ambientes naturais e com a vida selvagem;  

Social  
População e Saúde  proteger e promover a saúde humana; 

reduzir e prevenir crimes, sensação de violência; 
redução de ruído e vibração; 

Inclusão Social melhorar o acesso ao conhecimento e capacitação; 
erradicar a fome e criar renda mínima; 
criar oportunidades culturais, de lazer e recreação para todos; 
reduzir iniqüidades relacionadas a idades, gênero, raça, 
portadores de necessidades especiais; privação de transportes, 
deslocamentos urbano e rural, regional e local; 

Patrimônio Cultural e 
Paisagístico 

preservar edificações, sítios arqueológicos, e lugares 
importantes para a identidade da população local; 
criar praças, espaços públicos e edifícios com ambientes 
saudáveis; 
valorizar áreas rurais e de escape urbano; 
valorizar e proteger a identidade e a diversidade local; 
prover lugares abertos em quantidade e com qualidade; 
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Anexo I - Aspectos da AAE e Objetivos (2) 
 

Aspectos da AAE Objetivos Possíveis de AAE 
Desenvolvimento 
Econômico 

dar acesso a trabalho e reduzir o desemprego; 
ampliar o investimento na qualificação das pessoas, nos 
equipamentos sociais e na infra-estrutura; 
incrementar a eficiência nos transportes e nas atividades 
econômicas;  

Outros implementar outros temas não discutidos acima e reduzir seus 
efeitos negativos 

Fonte: Adaptado de Therivel (2004). Listagem de objetivos a ser adaptada de acordo com as 
peculiaridades locais onde se desenvolverá a AAE. 
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Anexo II – Objetivos de Sustentabilidade Ambiental (1) 
 
Aspectos Ambientais 
Relevantes  

Objetivos de Sustentabilidade Ambiental 

População encontrar o balanço adequado da distribuição da 
população, emprego e moradias; 
redução das desigualdades em renda, acesso a emprego, 
moradia e serviços entre regiões e segmentos da 
população. 

Saúde Ambiental redução de indicadores de mortalidade e morbidade; 
redução de doenças causadas por fatores ambientais 
internos e externos;  
melhoria dos indicadores de qualidade de vida; 

Biodiversidade, Flora e 
Fauna  

manutenção e crescimento da biodiversidade; 

Solo redução do consumo de áreas; 
redução do espraiamento urbano e do uso e ocupação do 
solo inadequado; 
utilização da área agrícola de forma mais sustentável; 
promoção de mudanças na gestão e na hierarquia dos 
resíduos; 
redução do consumo de minerais e fontes primárias; 

Água manutenção e melhoria da qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas; 
assegurar que a água a utilizada de forma eficiente para 
atender às necessidades e reduzir impactos ambientais e 
proteger os mananciais;  

Ar e Fatores Climáticos melhorar a qualidade e a integridade do ar; 
Recursos Materiais para 
Construção 

prover moradias de boa qualidade a todos os habitantes; 

Patrimônio Cultural 
(incluindo o arquitetônico 
e arqueológico) 

proteção do patrimônio construído e natural significativo 
para a cultura local e para a identidade da população local; 

Paisagem manutenção da qualidade da paisagem urbana; 

Outros melhorar a qualidade do crescimento econômico; 
prover boa acessibilidade e transporte de bens e serviços 
dentro da região; 
encorajar e melhorar a expansão de setores econômicos 
envolvidos com produtos de exportação; 
encorajar ligações entre empresas e o desenvolvimento de 
“clusters” e especialização dentro da área; 
construção de atividade econômica local; 
assegurar boa acessibilidade a empregos, serviços e 
facilidades. 
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