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RESUMO

Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa cujo principal objetivo
foi identificar a relação entre a legislação aplicável à produção de Habitação de
Interesse Social – HIS e a qualidade urbanística dos empreendimentos e seu
entorno imediato. Para realização da análise, adotou-se como conjunto de requisitos
de qualidade urbanística a Carta de Princípios do Novo Urbanismo, documento
básico do movimento de origem norte-americana denominado Congressos do Novo
Urbanismo – CNU, consubstanciada por conceitos consagrados na literatura. A
pesquisa teve como objeto os parâmetros urbanísticos para parcelamento, uso e
ocupação do solo aplicados às 12 Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS 2
delimitadas na Subprefeitura do Ipiranga, escolhida como Área de Estudo
representativa das condições das ZEIS-2 do município de São Paulo.

Palavras Chaves: qualidade urbanística; Habitação de Interesse Social; legislação
urbanística; Novo Urbanismo; uso e ocupação do solo.

ABSTRACT
Legislation and urban quality applied to Social Housing in the city of São Paulo
This thesis presents a research focused on identifying the relation between the
legislation applicable to the construction of Social Housing and the urban quality of
enterprises and its surroundings. This study adopted as urban quality requirement
The Charter of the New Urbanism, foundational text of the American Congress for the
New Urbanism movement, consolidated by concepts of the literature. The research
targeted the urban parameters for division, use and land occupation applied to the
Special Zones of Social Interest 2, defined by one of the municipal administrations of
the city of Sao Paulo, the Ipiranga’s region, chosen as representative field of study of
the Special Zones of Social Interest 2.

Keywords: urban quality; Social Interest Housing; urban legislation; New Urbanism;
use and land occupation.
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1

INTRODUÇÃO
Estima-se, a partir de dados preliminares divulgados pela Fundação João

Pinheiro - FJP (2015), que o déficit habitacional no Brasil correspondia a 5,846
milhões de domicílios em 2013. Dentre as regiões com o maior déficit habitacional
absoluto destacam-se o Sudeste e o Nordeste com, respectivamente, 2,246 e 1,844
milhões de moradias em 2013. Em seguida, vêm as regiões Norte com 653 mil, a Sul
com 628 mil, e a Centro-Oeste com 474 mil domicílios. Entre as unidades da
federação com maior déficit absoluto em 2013 destaca-se São Paulo, com 1,254
milhão de domicílios.
No município de São Paulo, segundo o Plano Municipal de Habitação – PMH
2009-2024 (São Paulo, 2011), o déficit totaliza 227 mil domicílios, o que equivale a
uma quantidade de domicílios maior que a existente na Subprefeitura do Campo
Limpo, a maior do município com 185 mil domicílios em 20101. Do déficit total, 133
mil correspondem ao “déficit por substituição”2 e 94 mil ao “déficit por incremento”3.
O déficit habitacional é um indicador que analisa o total de famílias em
condições de moradia consideradas inadequadas e, segundo a FJP (2015), é
calculado como a soma de quatro componentes:


habitações precárias, subdivididas em domicílios rústicos – aqueles
que pela sua precariedade oferecem risco à saúde dos moradores - e
domicílios improvisados;



coabitação familiar, também é composto por dois subcomponentes: os
cômodos – tipo de moradia que mascara a real situação de coabitação
– e as famílias conviventes secundárias que desejam constituir novo
domicílio;

1

Fonte: IBGE - Censo 2010 (*)Total de Domicílios : Base Universo do Censo 2010. Dado levantado
apenas para os domicílios particulares permanentes. Elaboração: Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano / SMDU - Departamento de Estatística e Produção de Informação / Dipro
<http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/>
2

Composto pelos domicílios rústicos, construídos com materiais impróprios, que precisam ser
substituídos, bem como por aqueles situados em áreas de risco ou impróprias à ocupação, e ainda
por aqueles onde será realizada obra pública que demandará sua remoção.
3

Demanda por moradias novas para o atendimento do incremento demográfico ou eliminação da
coabitação indesejada, ou seja, aquela que na qual uma família ou pessoa que mora com outra, no
mesmo domicílio, não deseja permanecer nesta situação (São Paulo, 2011).
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ônus

excessivo

com

aluguel

urbano:

famílias

urbanas

que

comprometem mais de 30% de sua renda com aluguel.


adensamento excessivo em domicílios alugados, que correspondem
àqueles com um número médio superior a três moradores por
dormitório.

Historicamente, o déficit habitacional teve como resposta, no Brasil, a
produção massiva de moradias, em especial incentivada por investimentos públicos
como os proporcionados pelo Banco Nacional da Habitação – BNH1, braço executivo
do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, entre as décadas de 1960 e 1980 e,
mais recentemente, pelas condições favoráveis proporcionadas pelo programa
federal Minha Casa Minha Vida - MCMV2, que possui como objetivo primordial o
atendimento quantitativo à premente demanda por moradia.
Segundo Bonduki (2008) o SFH se estruturou com vultosos recursos gerados
pela criação, em 1967, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
alimentado pela poupança compulsória de todos os assalariados brasileiros, que
veio se somar aos recursos da poupança voluntária. Assim, foi criado o Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, permitindo uma estratégia clara para
intervir na questão habitacional, a estruturação institucional de um sistema de
abrangência nacional, o BNH, e uma rede de agentes promotores e financeiros
(privados ou estatais) capazes de viabilizar a implementação em grande escala das
ações necessárias na área habitacional e fontes de recursos estáveis, permanentes
e independentes de oscilações políticas. Embora aquém das necessidades geradas
pelo acelerado processo de urbanização ocorrido no Brasil, tal estratégia obteve
resultados expressivos: financiou a construção de 4,3 milhões de unidades novas,
das quais 2,4 para o setor popular e 1,9 milhões para o mercado de habitação para
a classe média.

1

Empresa pública criada pela Lei Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964, extinta em 1986 por
incorporação à Caixa Econômica Federal – CEF.
2

Programa criado pelo Governo Federal em 2009 que tem por finalidade criar mecanismos de
incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis
urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até
R$4.650,00.
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Apesar do relativo sucesso no âmbito nacional em termos quantitativos,
Bonduki (2010) destaca, do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, a “opção por
grandes conjuntos na periferia das cidades, o que gerou verdadeiros bairros
dormitórios; a desarticulação entre os projetos habitacionais e a política urbana e o
absoluto desprezo pela qualidade do projeto, gerando soluções uniformizadas,
padronizadas e sem nenhuma preocupação com a qualidade da moradia, com a
inserção urbana e com o respeito ao meio físico”.
Ao longo dos últimos anos, a produção de Empreendimentos de Habitação de
Interesse Social - EHIS recebeu significativo incentivo, em especial por programas
federais, como o já mencionado Minha Casa Minha Vida – MCMV, e estaduais,
como o programa Casa Paulista que prevê, em Parceria Público-Privada - PPP com
participação da Prefeitura do Município de São Paulo, a provisão de 20.221 novas
unidades habitacionais na região central da Capital (São Paulo, 2013).
Segundo Ferreira (2012) a eliminação, a partir de 2006, de alguns gargalos
administrativos e institucionais, dando maior segurança jurídica e financeira ao setor
da construção, e levando a um significativo aumento do crédito imobiliário, associado
ao crescimento da economia nacional, houve a oportunidade de acesso ao
financiamento habitacional a uma parcela da população antes alijada dessa
possibilidade, aquecendo de forma inédita a oferta de moradia. Entretanto, Ferreira
(2012) faz o seguinte questionamento:
“Porém, esse significativo impulso da construção ocorre
de forma preocupante: em todo o país, novos bairros surgem em
áreas distantes e sem urbanização, alinhando centenas de
casas

idênticas

e

minúsculas,

ou

enfileirando

torres

habitacionais com sofrível padrão construtivo, e grande impacto
sobre o meio ambiente. Em face disto, a pergunta que nos vem
naturalmente é: quais os resultados que essa produção
provocará no cenário urbano brasileiro nos próximos anos?”

Quanto aos fatores que intervêm na qualidade urbanística da recente
produção massiva proporcionada pelos incentivos governamentais, Ferreira (2012)
cita:
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“A própria legislação urbana brasileira, no que tange à
ocupação do solo e ao código de obras, contribui em grande
medida para a consolidação de um padrão de ocupação em
lotes, com a edificação neles centrada por força da exigência de
diversos recuos, que exclui possibilidades de soluções melhores
do ponto de vista urbanístico, como edifícios geminados, sem
recuo para a rua, mas com jardins comuns nos fundos, praças
internas etc.
(…)
A ausência de regulação ou atuação pública efetiva sobre
a questão contribuem para que o setor imobiliário possa agir
sem muitas restrições quanto à qualidade arquitetônica e
urbanística. A implantação urbana e a qualidade das unidades
habitacionais dependem de leis municipais de uso e ocupação
do solo, dos códigos de obra e de alguns parâmetros técnicos
mínimos que, no âmbito local são, em geral, pouco rigorosos
com os interesses dos empreendedores imobiliários.”

Observa-se, pelo exposto, que a produção de EHIS possui, primordialmente,
a função de atendimento à premente demanda por moradia. Porém, pela sua
abrangência e relevância, tais intervenções possuem um importante desempenho na
formação do tecido urbano, de modo que a qualidade urbanística e ambiental
resultante de tais empreendimentos deve ser um princípio norteador de sua
implementação.
A preocupação pelo resultado de tais intervenções habitacionais no meio
urbano deve permear todo o processo desde a localização dos empreendimentos,
especialmente em sua fase de concepção e projeto, quando são tomadas as
principais decisões e são possíveis, ainda, maior discussão e reflexão sobre a
cidade que se pretende materializar.
A qualidade urbanística do empreendimento que compreende, por exemplo,
desde sua articulação com o ambiente construído preexistente até a adequada
apropriação dos espaços comuns pelos usuários finais, depende de uma série de
decisões, muitas das quais baseadas na capacidade, repertório e experiência do
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profissional responsável pela elaboração do projeto, ou mesmo de condicionantes
impostas pelo agente empreendedor. Entretanto, todo projeto a ser legalmente
implantado, seja pelo Poder Público ou iniciativa privada, inexoravelmente
pressupõe atendimento às prerrogativas legais, sejam elas de caráter edilício,
ambiental ou de parcelamento, uso e ocupação do solo.
A diversidade de fatores que influenciam a qualidade urbanística dos
empreendimentos pode ser observada no diagrama apresentado na Figura 1.
Figura 1 Diagrama de fatores que influenciam a qualidade urbanística

Fonte: Elaborado pelo autor.

A relação entre a aplicação da legislação urbanística e resultados com maior
ou menor qualidade do meio urbano pode ser observada também, conforme Rolnik
(1997), no conjunto de proposições denominado “Elementos básicos para o
planejamento regional de São Paulo” que Anhaia Melo apresentou em 1954 à
Comissão do Plano Diretor com o qual pretendia, ao limitar a densidade permitida na
cidade, intervir em sua lógica de produção, diminuindo a preponderância do cálculo
comercial em benefício da humanização do espaço construído.
Ainda segundo Rolnik (1997), esta forma de pensar a gestão da cidade
resultaria de um movimento que se disseminava na Europa e Estados Unidos,
segundo o qual seria possível, por meio do planejamento, superar os conflitos e reter
o controle sobre o processo de produção das cidades. Este ideal continha uma
noção de eficiência derivada da experiência industrial, segundo a qual o ambiente
futuro se torna uma função da visão dos planejadores no presente, assim como a
máquina é produto do seu desenhista, e não de seu fabricante.
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Sob esta ótica, cabe uma análise crítica a respeito dos critérios constantes
dos instrumentos legais e no que diz respeito à qualidade urbanística resultante da
sua aplicação em Empreendimentos de Habitação de Interesse Social – EHIS.
No município de São Paulo, a produção de EHIS foi regida – no período
compreendido entre 2004 e início de 2016 – pelo Decreto 44.667/04, que a define
como aquela destinada à família com renda igual ou inferior a 6 salários mínimos, de
promoção pública ou conveniada ao Poder Público. Já os Empreendimentos de
Habitação de Interesse Social – EHIS correspondem a uma edificação ou um
conjunto de edificações, destinado total ou parcialmente a HIS, com ou sem usos
complementares, de acordo com o disposto no Plano Diretor Estratégico e nos
Capítulos III e IV do referido Decreto.
Baseado em um conjunto de requisitos de qualidade urbanística elencados a
partir de referencial teórico, especialmente aqueles constantes da Carta do Novo
Urbanismo (CNU, 1996), documento básico do movimento de origem norteamericana denominado Congress for the New Urbanism, consubstanciado por
conceitos consagrados como aqueles defendidos por Jacobs (1961) e Gehl (2013),
foram estabelecidos critérios técnicos de análise qualitativa e quantitativa aplicados
aos parâmetros urbanísticos vigentes no período compreendido entre 2004 e início
de 2016. Os mesmos critérios técnicos de análise foram aplicados à Área de Estudo,
que contempla 12 Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS 2 localizadas na
Subprefeitura do Ipiranga, no Município de São Paulo, com o objetivo de aferir a
contribuição da legislação aplicável à produção da Habitação de Interesse Social e à
qualidade urbanística do espaço público na cidade.

1.1 Objetivos
A pesquisa teve como objetivo geral analisar a contribuição da legislação
urbanística aplicável à produção de Habitação de Interesse Social no município de
São Paulo para a qualidade urbanística dos empreendimentos e seu entorno
imediato.
Para consecução do objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos
específicos:
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estabelecer o conjunto de requisitos de qualidade urbanística, com
base em referencial teórico, que possam ser aplicados à análise da
legislação e aos empreendimentos de HIS;



analisar os parâmetros urbanísticos previstos na legislação vigente
entre 2004 e 2016 segundo critérios técnicos estabelecidos;



analisar – com base nos mesmos critérios aplicados aos parâmetros
urbanísticos – empreendimentos já implantados e locais destinados,
pela legislação, à produção de HIS. Para tanto, definir uma área de
estudo que consista em uma amostragem representativa em relação
ao universo a ser estudado;



analisar a revisão da legislação aplicável, recentemente decretada,
com o objetivo específico de refletir sobre eventuais avanços obtidos
quanto à definição de parâmetros que confiram qualidade urbanística à
produção da HIS.

17

2

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada a partir da revisão bibliográfica, da formulação de

critérios e instrumentos de análise qualitativa e quantitativa, de pesquisa de campo
por observação, assim como de análise de parâmetros urbanísticos e da área de
estudo predefinida em função de sua representatividade em relação ao objeto.
Este capítulo apresenta as etapas por meio das quais a pesquisa foi realizada
e as atividades desenvolvidas.

2.1.

Revisão Bibliográfica
A Revisão Bibliográfica abordou os principais temas correlatos ao problema

estudado, especialmente o conceito de qualidade urbanística – tendo em linha de
conta a Carta do Novo Urbanismo e autores que se dedicaram ao tema,
especialmente Jacobs (1961) e Gehl (2013) - e a legislação que dispõe sobre a
produção de HIS no município de São Paulo, fundamentada principalmente no
Decreto 44.667/04, vigente no período compreendido entre os anos de 2004 e 2016.

2.2

Definição da Área de Estudo
Quanto ao aspecto da localização, a legislação vigente entre 2004 e 2016

permitia a implantação de EHIS em todo o território do município de São Paulo, com
exceção das Macroáreas de Preservação dos Ecossistemas Naturais e de
Contenção Urbana e Uso Sustentável e das ZER-1 (São Paulo, 2004). Por outro
lado, a produção de HIS era obrigatória nas Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS, nas quais se aplicam percentuais mínimos de HIS sendo permitida, também, a
Habitação do Mercado Popular – HMP1.
De acordo com sua localização e características de uso e ocupação do solo,
as ZEIS se classificam em:
I - ZEIS 1, área ocupada por população de baixa renda, abrangendo favelas,
parcelamentos e loteamentos irregulares ou precários, e EHIS promovidos pela

1

Habitação de Mercado Popular - HMP, aquela destinada à família com renda igual ou inferior a 16
(dezesseis) salários mínimos, de promoção privada (São Paulo, 2004).
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Administração Pública Direta e Indireta, em que haja o interesse público em
promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, a promoção e
manutenção de HIS, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos,
serviço e comércio de caráter local;
II - ZEIS-2, área com predominância de glebas ou lotes não edificados ou
subutilizados, adequados à urbanização, onde haja o interesse público na promoção
e manutenção de HIS e HMP, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços
públicos, serviço e comércio de caráter local;
III - ZEIS 3, área com predominância de terrenos ou edificações subutilizadas,
situada em área dotada de infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de empregos,
ou que esteja recebendo investimentos dessa natureza, em que haja interesse
público na promoção e manutenção de HIS e HMP e na melhoria das condições
habitacionais da população moradora, incluindo equipamentos sociais e culturais,
espaços públicos, serviço e comércio de caráter local;
IV - ZEIS 4, gleba ou terreno não edificado e adequado à urbanização, localizado em
Área de Proteção aos Mananciais - APM ou de proteção ambiental, na Macroárea de
Conservação e Recuperação, definida no artigo 153 do PDE, destinadas à
promoção de HIS.
Dada a abrangência da legislação, a pesquisa teve como recorte parâmetros
para empreendimentos que se enquadram na categoria Conjunto Multifamiliar
Vertical, a serem empreendidos em locais definidos como Zonas Especiais de
Interesse Social 2 – ZEIS-2, estabelecidas no Artigo 2º do Decreto 44.667/04 e
delimitadas na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).
Quadro 1

Quantidade de ZEIS-2 por Subprefeitura

Subprefeitura
Casa Verde
Campo Limpo
Ipiranga
Pirituba
São Mateus
Ermelino Matarazzo
São Miguel
Itaim Paulista
Butantã
M'Boi Mirim
Itaquera

Quantidade de ZEIS-2
15
12
12
11
10
9
9
9
7
7
7
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Guaianazes
Vila Prudente / Sapopemba
Brasilândia
Penha
Tucuruvi
Jaçanã / Tremembé
Vila Guilherme
Aricanduva
Perus
Lapa
Pinheiros
Vila Mariana
Santo Amaro
Jabaquara
Cidade Ademar
Socorro
Parelheiros
Mooca
Cidade Tiradentes
Sé
TOTAL

7
7
6
6
5
4
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151

Fonte: Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras – Anexos à Lei 13.885/04

Deste modo, a pesquisa teve como enfoque a cidade formal produzida por
novas intervenções segundo as regras urbanísticas vigentes no período estudado.
Por uma limitação metodológica, houve a necessidade de estabelecer uma
Área de Estudo representativa das localidades indicadas, pela legislação, para a
produção de HIS, a ser adotada como amostragem para avaliação do universo que
se tem por objetivo analisar.
Para definição da Área de Estudo, foram analisados os Planos Regionais
Estratégicos das 31 Subprefeituras - anexos à Lei 13.885/04 que estabelecem os
objetivos e diretrizes específicos para cada Subprefeitura – quanto à quantidade de
ZEIS-2 existentes, conforme exposto no Quadro 1.
Das três subprefeituras que possuem mais ZEIS-2 delimitadas, foi
selecionada a do Ipiranga como Área de Estudo por apresentar maior diversidade de
situações urbanas, tais como:


áreas inseridas em tecido urbano consolidado com predominância de
uso residencial no entorno;
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áreas inseridas em malha urbana consolidada, dentro do centro
expandido da cidade;



áreas inseridas em tecido urbano periférico;



lotes lindeiros a rodovias;



áreas inseridas em entorno cujo uso predominante é o fabril;



terrenos lindeiros ao Parque Estadual das Fontes do Ipiranga – PEFI
(mais conhecido como Parque do Estado);



áreas em limites com outros municípios;



áreas limítrofes às ocupações habitacionais subnormais; e



áreas com diferenças significativas de distância em relação ao centro
municipal.

Figura 2 Localização da Subprefeitura do Ipiranga no Município

Fonte: Imagem Aérea Google Earth obtida em 24.12.2015. Delimitação Subprefeitura
segundo Lei 13.885/04.
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Figura 3 Localização das ZEIS-2 na Subprefeitura do Ipiranga LPUOS 2004
CAMBUCI

MOOCA

VILA PRUDENTE

VILA MARIANA

SAÚDE

SÃO CAETANO
DO SUL

JABAQUARA

SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Fonte: Imagem Aérea Google Earth obtida em 24.12.2015. Delimitação Subprefeitura e
ZEIS-2 segundo Lei 13.885/04.
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Quadro 2

ZEIS-2 (IP)

ZEIS-2 localizadas na Subprefeitura do Ipiranga, São Paulo

Caracterização

C001

Área inserida em tecido urbano consolidado, lindeira a
vias de importância metropolitana

C002

Área inserida em tecido urbano consolidado com
predominância de uso residencial e ocupação subnormal
no entorno

C003

Área inserida em tecido urbano em fase de consolidação
com predominância de uso residencial no entorno

C004

Área inserida em tecido urbano em fase de consolidação
com predominância de uso residencial e ocupação
subnormal no entorno

C005

Área lindeira à Rodovia Anchieta, com empreendimento
construído. Provável combinação de categorias HIS e
HMP

C006

Terreno vazio inserido em tecido urbano periférico limítrofe
ao Parque do Estado

C007

Área inserida em tecido urbano periférico, ocupada em
sua maior parte por edifício educacional público, mais
especificamente por um Centro Educacional Unificado –
CEU da Prefeitura de São Paulo

C008

Área inserida em tecido urbano periférico, com
empreendimentos provavelmente enquadrados em HIS e
HMP

C009

Área inserida em tecido urbano periférico, ocupada em
sua maior parte por edifício educacional público

C010

Área inserida em tecido urbano periférico, em divisa com o
município de São Bernardo do Campo, com entorno
predominantemente fabril

C011

Área inserida em tecido urbano periférico, por edifício
educacional público em fase de construção

C012

Área inserida em tecido urbano consolidado com
predominância de uso residencial no entorno.
Empreendimento da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

Fonte: Plano Regional Estratégicos da Subprefeitura do Ipiranga – Anexo à Lei 13.885/04.
Caracterização conforme visitas de campo realizadas pelo autor.
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Tal diversidade promove representatividade à amostragem selecionada, para
os objetivos da pesquisa, quanto ao universo de estudo que seria a totalidade das
ZEIS-2 no município de São Paulo. Na Figura 2 pode ser observada a localização
da Subprefeitura do Ipiranga no Município de São Paulo.
Pelo exposto, foram definidas como Área de Estudo as 12 áreas definidas
como ZEIS-2 na Subprefeitura do Ipiranga, conforme Lei 13.885/04, cujas
localizações e características são apresentadas na Figura 3 e no Quadro 2.

2.3

Procedimentos
A partir da revisão bibliográfica, foram formulados 11 Critérios de Análise

(denominados de A a J) qualitativos e quantitativos baseados nos requisitos de
qualidade urbanística identificados, os quais foram consolidados em dois
instrumentos:


Fichas de análise qualitativa e quantitativa de Parâmetros
Urbanísticos (Apêndice A) e da Área de Estudo (Apêndice B), esta
última composta pelos grupos ZEIS ‘Vazias’, nas quais ainda não
foram construídos os empreendimentos, e EHIS, formado por
empreendimentos já implantados. Cada Critério de Análise está
vinculado aos princípios da Carta do Novo Urbanismo (CNU, 1996)
abordados na Revisão Bibliográfica aos quais se referem. Tendo em
vista as particularidades entre os grupos estudados (Parâmetros
Urbanísticos, ZEIS ‘Vazias’ e EHIS) há três versões de redação para
cada Critério de Análise, adaptados às peculiaridades de cada grupo.
As análises foram aplicadas a partir da leitura dos Parâmetros
Urbanísticos previstos na legislação vigente no período estudado e de
visitas de campo às 12 ZEIS-2 delimitadas na Subprefeitura do
Ipiranga.
Para as ZEIS ‘Vazias’ foram levados em consideração, quando
aplicados critérios de análise não diretamente vinculados à sua
localização, o potencial de atendimento aos requisitos de qualidade
urbanística considerando-se a aplicação mais usual e provável dos
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Parâmetros Urbanísticos, especialmente quanto ao gabarito de altura
considerado, de 5 pavimentos ou mais.
Para definição de adequabilidade das localizações, foram consideradas
as características observadas visualmente no entorno e as distâncias e
tempos de deslocamento calculados pelo programa Google Earth.
Foram considerados adequados tempos de deslocamento de até 45
minutos até o centro da cidade, valor aproximado ao tempo médio de
deslocamento casa-trabalho segundo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA (2013) para a Região Metropolitana de São Paulo, que
corresponde a 42,8 minutos;


Matrizes de análise quantitativa de Parâmetros Urbanísticos e da
Área de Estudo, com base nos critérios de pontuação demonstrados
adiante.

A análise quantitativa é decorrente da análise qualitativa realizada e teve
como critério de pontuação o atendimento ou não aos Critérios de Análise, conforme
apresentado no Quadro 3.
Quadro 3

Critérios quantitativos de análise

Pontuação

Relação entre o Parâmetro / ZEIS ‘Vazia’ / EHIS e Critério de
Análise

0

Não atende

1

Atende

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quando o critério não possui relação com o parâmetro analisado, foi indicado
N/A (não se aplica) no campo da Análise Qualitativa e não foi atribuída nota.
O resultado global de cada grupo analisado (Parâmetros Urbanísticos, ZEIS
‘Vazias’ e EHIS) foi obtido a partir da porcentagem de Critérios de Análise atendidos.
A partir das Fichas de Análise Qualitativa e Quantitativa e das Matrizes
Quantitativas, foi realizada a análise crítica conjunta dos Parâmetros e Área de
Estudo, apresentada no capítulo 4 – Resultados e Discussão.
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Após análise da legislação vigente entre 2004 e 2016, foi realizada análise
crítica da revisão em andamento dos dispositivos legais relacionados ao objeto da
pesquisa: revisão do Plano Diretor Estratégico, já publicado em 2014, e revisão da
LPUOS, atualmente em tramitação, e do Decreto nº 56.759, de 7 de janeiro de 2016.
Nas Considerações Finais, foram tecidos comentários que sintetizam a
situação identificada à luz da legislação atual, os avanços verificados na revisão do
PDE, da LPUOS e do decreto que define os parâmetros específicos para produção
de HIS, visando à qualificação urbanística dos novos empreendimentos de
Habitação de Interesse Social.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica apresenta o conceito de qualidade urbanística a partir

de referencial teórico de modo a consolidar um conjunto de princípios e requisitos
que pudessem subsidiar a formulação de critérios técnicos pertinentes ao objetivo da
pesquisa e aplicáveis à realidade brasileira.
Em capítulo específico, foi tratada a legislação interveniente à produção de
HIS no município de São Paulo, a partir da qual foram identificados os parâmetros
urbanísticos cuja aplicação está relacionada à qualidade urbanística dos
empreendimentos e que, portanto, seriam submetidos aos critérios de análise
formulados a partir dos requisitos de qualidade urbanística identificados.

3.1

Qualidade urbanística
A questão conceitual referente à qualidade urbanística de uma cidade ou de

um determinado espaço público é algo em discussão e que emerge a partir de
diversos marcos referenciais. É comum atribuir às cidades e aos espaços públicos,
sejam estes formais ou espontâneos, tradicionais ou objeto de recente intervenção
física, existentes ou projetados, classificações como boa ou má “qualidade
urbanística” ou “qualidade urbana”. Para o objetivo da pesquisa realizada, buscou-se
elencar um conjunto de requisitos de qualidade urbanística que, traduzidos em
critérios técnicos, pudessem ser aplicados ao objeto de análise, quais sejam, os
parâmetros da legislação vigente para produção de Habitação de Interesse Social –
HIS no período compreendido entre 2004 e início de 2016, localidades definidas
para sua promoção e empreendimentos já construídos, nesta modalidade, no
município de São Paulo.
Esta definição se embasou em referencial teórico e estudos técnicos e
científicos realizados e que podem, também, ser aplicados ao contexto urbano
brasileiro e corroborados com exemplos práticos e atuais.
A partir de obras e autores de referência em nível internacional,
especialmente Jacobs (1961), Gehl (2013) e a Carta de Princípios do Congresso do
Novo Urbanismo, associados a publicações e estudiosos brasileiros como Oliveira
(2007), Macedo (2007) e Ferreira (2012), buscou-se identificar abordagens sobre o
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tema com maior rigor acadêmico na análise do conjunto de requisitos que integram a
definição do conceito de qualidade urbanística.

3.1.1 Dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAM ao Congresso
do Novo Urbanismo - CNU
A primeira leitura que se faz do tema, remete aos CIAM – Congressos
Internacionais de Arquitetura Moderna, cujo principal produto é a Carta de Atenas1
(1933), manifesto cuja proposta urbanística se fundamenta na rígida separação das
funções urbanas: habitar, trabalhar, recrear-se e circular.
O primeiro congresso, em 1928, tratou da adoção de métodos universais para
a produção racionalizada da construção e da ideia de uma urbanização seguindo
critérios funcionais a partir de uma redistribuição de terra urbana mais justa. O
segundo, em 1929, estudou a habitação mínima. O terceiro tratou de estabelecer os
critérios para a colocação dos blocos de habitação na estrutura de parcelamento do
solo. Os modernistas acreditavam que o desenho da cidade propiciaria um mundo
mais igualitário, que a estrutura urbana poderia ser conformada racional e
funcionalmente de forma a se atingir um bem-estar social. Porém, o esquematismo e
o excesso de racionalização que concebia uma habitação padronizada como os
demais produtos de uso corrente e sem qualquer relação com a identidade do
morador provocaram fortes críticas por parte das gerações mais novas, no próprio
seio do CIAM (Gonsales, 2011).
No IV Congresso do CIAM, este grupo de profissionais e visionários finalizou
a Carta de Atenas, depois de haver analisado 33 cidades das mais diversas latitudes
e climas no planeta. Portanto, suas observações e recomendações tinham um
sentido bastante universal (Irazábal, 2001).
Os CIAM e a Carta de Atenas precedem outros movimentos e manifestos,
como o grupo Team X, autor do manifesto Forum, e, mais recentemente, a Carta do

1

Manifesto resultante do IV CIAM realizado em 1933, que expressa o pensamento sobre o meio
urbano na época e trata as cidades sob o ponto de vista de arquitetos, que reunidos, buscam
responder aos problemas urbanísticos causados pelo rápido crescimento das cidades, propondo
aspectos que deveriam ser respeitados para a melhoria da estrutura urbana (Galbieri, 2008)
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Novo Urbanismo (CNU, 1996), documento básico do movimento de origem norteamericana denominado Congress for the New Urbanism . Segundo Oliveira (2007):
“Os CIAM’s nasceram na esteira do movimento moderno,
um pouco como reação ao academicismo que cercou o
Concurso da Liga das Nações, em 1927. Estes congressos
foram liderados principalmente por Le Corbusier e deveriam
funcionar como fóruns para a discussão de problemas
arquitetônicos e urbanísticos em geral, mas na verdade
acabaram servindo como plataforma (legítima, diga-se de
passagem) para as idéias de Le Corbusier e sua Ville Radieuse;
sob sua influência, durante o IV Congresso em Atenas (1933),
uma “Carta” de princípios sobre planejamento urbano (a Carta
de Atenas) foi redigida, (…).
Os princípios da Carta de Atenas foram largamente
aplicados na reconstrução das cidades da Europa e da Ásia, no
pós-guerra, e na recuperação do déficit habitacional das cidades
norte-americanas; no entanto, arquitetos de todo o mundo
começaram a perceber que a saúde de seus subúrbios e
banlieues não ia tão bem assim e principiaram a considerar em
seus projetos a história e a cultura dos locais em que
trabalhavam. No CIAM de Dubrovnic (1956), o grupo que o
preparou, denominado Team X, desconstruiu no congresso os
princípios da Carta de Atenas que começou a partir de então a
ser contestada pelos metabolistas japoneses (Kenzo Tange,
Kiyonori

Kikutake),

Louis

Khan,

Pierre

Vago

(Union

Internationale des Architectes - UIA) o grupo da Casabella
(Vittorio Gregotti, Ernesto N. Rogers, Giancarlo De Carlo) e
outros. O próprio Le Corbusier encontrava-se desiludido com o
Capitalismo e a Revolução Industrial; seus projetos desta época,
como as Unités d’Habitacion, mostram uma volta ao natural
(como a madeira bruta das formas impressas no concreto e os
seixos rolados nos balcões) e a reintegração das funções sociais
em um único edifício (habitação, comércio, lazer, cultura).”
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Segundo Macedo (2007), nesta época grandes conjuntos residenciais
recentemente construídos são demolidos, como o Pruitt-Igoe inaugurado em 1963
na cidade de Saint Louis, no estado norte-americano do Missouri. Mesmo tendo
recebido o prêmio do American Institute of Architects – AIA em 1964, foi implodido
em 1972.
“No decorrer do tempo e em bom número, as grandes
cidades, sujeitas a um processo de degradação devido à saída
de famílias de renda média e alta para os subúrbios, e as
pequenas cidades (típicas do subúrbio americano), com espaços
desqualificados

por

empreendimentos

imobiliários

de

má

qualidade, vão se multiplicando ao longo dos eixos principais de
circulação, havendo uma alta concentração dos grandes
estabelecimentos de serviços nos entroncamentos rodoviários,
sinal evidente da falta de um sistema de planejamento regional
adequado. Por força desta situação os planejadores vão
procurando novas formas de estruturar o binômio rural e urbano.
É o prenuncio da era do planejamento inteligente – “smart
growth” – e, do novo urbanismo assumindo nomes como:
“transit-oriented

development”,

”traditional

neighborhood

development”, ou “neotraditional design”, conforme a ênfase
atribuída aos projetos. É o passado recente e o desenrolar do
tempo presente, em um país rico onde muito se constrói e os
profissionais são estimulados na busca de princípios que
respondam às demandas reais”.

Em 1961 Jane Jacobs, jornalista, publica "Morte e Vida das Grandes Cidades
Americanas”, obra que suscitou pensamento crítico a respeito do ambiente urbano e
sua influência no comportamento social, tendo se tornado uma referência crítica às
doutrinas do urbanismo moderno.
Jacobs (1961), ao atacar a política norte-americana de renovação urbana,
que preconizava arrasar setores urbanos consolidados para implantação de
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megaprojetos por meio de uma arquitetura monumental, defendia o respeito à escala
humana e a necessidade da diversidade de funções urbanas, que gerem a presença
de pessoas em horários diferentes, valorização de esquinas e percursos, convívio
entre edifícios de diferentes épocas e tipologias, entre outras medidas profiláticas
para uma melhor qualificação urbana, tais como: "a subvenção de moradias";
"erosão das cidades ou redução dos automóveis"; "ordem visual: limitações e
potencialidades"; "projetos de revitalização", etc. (Jacobs, 1961 apud Segawa,
2002).
Defendia também, como elementos qualificadores dos espaços urbanos as
quadras de dimensões reduzidas e maior densidade de pessoas. Para Jacobs
(1961) deve ser nítida a separação entre o espaço público e o privado, devem existir
“olhos para a rua” e usuários transitando ininterruptamente.
Herman Hertzberger (1991) participou da redação da revista Forum com,
entre outros, Aldo van Eijck e Jaap Bakema, integrantes do Team X. Na primeira
edição, em 1959, a equipe publicou um manifesto criticando a arquitetura fria do
Funcionalismo do pós-guerra. Propuseram substituí-la por uma arquitetura baseada
na interação e escala humana (Troost, 2009).
Hertzberger (1991) aponta como uma das principais razões do declínio do
espaço urbano, especialmente da rua, a prioridade dada ao automóvel. Além disso
destaca:
• A forma como o acesso às moradias tem diminuído o contato com a rua, em
especial condomínios verticais;
• Pavimentação excessiva;
• Menor densidade populacional;
• Moradias maiores e melhores, o que leva a uma menor utilização do espaço
público;
• O individualismo que caracteriza o homem atual, especialmente aqueles
pertencentes às faixas de renda mais altas, cuja prosperidade proporciona a
ideia de maior independência.
Neste contexto, Hertzberger (1991) reconhece que a influência do arquiteto é
incidental, uma vez que tal contexto é resultante de um conjunto de fatores que
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fogem ao seu controle. Entretanto, as decisões de projeto tomadas pelo arquiteto
devem ser pautadas por critérios que proporcionem qualidade urbanística e espacial
ao ambiente construído resultante, a despeito da preponderância de fatores externos
no sucesso ou insucesso de tal intenção.
Entre os diversos conceitos teóricos explorados por Hertzberger (1991),
provavelmente o que mais se aproxima do tema do presente trabalho é aquele que
denomina como “intervalo” (“in-between”), que consiste na transição entre o espaço
privado e público e é materializado, na arquitetura, por meio de elementos como a
soleira de acesso ao edifício, o alpendre, a marquise, galerias, ou seja, elementos
que

acomodam

a

transição

entre

demarcações

territoriais

divergentes

e

proporcionam complementaridade entre o mundo externo e interno, coletivo e
individual.
Hertzberger (1991) defende a valorização dos elementos arquitetônicos que
materializam este conceito como uma contribuição de um determinado projeto,
mesmo que de pequena escala como uma residência, à qualidade urbanística do
contexto espacial no qual se insere.
Pode-se considerar que Gehl (2013), foi quem melhor explorou e organizou
critérios de qualidade urbanística. Arquiteto e ex-professor da Real Academia
Dinamarquesa de Belas-Artes, sócio fundador do escritório Gehl Architects –
Consultoria de Qualidade Urbana e autor, entre outras publicações, de “Cidades
para pessoas” (Gehl, 2013). Autor de projetos de intervenções urbanas em
Copenhague, Estocolmo, Roterdã, Londres, Amã, Muscat, Melborne, Sydney, São
Francisco, Seattle e Nova York.
Baseado em estudos técnicos e científicos, Gehl (2013) sistematizou o
conceito de qualidade urbanística a partir de fundamentos teóricos expostos em
“Cidades para pessoas”, criando instrumental e metodologia de projeto visando a
aplicação prática de tais fundamentos.
O conceito de qualidade urbanística de Gehl (2013) tem como premissa a
priorização: vida, espaços e edifícios, nesta ordem.
Os principais requisitos de qualidade urbanística elencados por Gehl (2013)
têm origem na sua prática profissional e acadêmica, em grande parte sustentada por
pesquisas realizadas com metodologia científica e dados estatísticos, corroborando
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e atribuindo credibilidade às suas principais hipóteses, organizadas em “Cidades
para pessoas” considerando: 1. A Dimensão Humana; 2. A Cidade Viva; 3. A Cidade
Segura; 4. A Cidade Sustentável; e 5. A Cidade Saudável.
De acordo com Jacobs (1961 apud Gehl, 2013), um dos primeiros entraves à
qualidade do espaço urbano é a negligência à qual foi relegada a dimensão humana.
Nesse sentido, indica a necessidade de se criar melhores condições para o pedestre
e para a fruição da vida urbana, em reação à prioridade dada ao tráfego de veículos
e à criação de edifícios autônomos isolados.
A valorização da dimensão humana tem como premissa o fato de que a maior
atração da cidade são as próprias pessoas e que “o homem é a maior alegria do
homem”, expressão esta citada por Gehl originária de Hávamál, poema épico
islandês. Estudos mostram que locais com acontecimentos e eventos atraem mais
pessoas. As pessoas querem ver e ser vistas (Gehl, 2013).
Para tanto, a cidade precisa proporcionar um espaço urbano de qualidade, o
que Gehl (2013) denomina “convite”. O planejamento físico de uma cidade determina
o padrão de uso, criando convites para aqueles que se deseja valorizar: passeios
com vistas interessantes, mobiliário urbano adequado, elementos arquitetônicos que
criem boas condições de conforto ambiental, ciclovias, ou seja, elementos físicos
que consistam em convites à apropriação do espaço público pela população, que
incitem sua utilização não apenas para os denominados “usos obrigatórios” – tais
como deslocamentos para o trabalho ou compras – mas também para os “usos
opcionais”, como simplesmente caminhar, encontrar pessoas, etc. Isto se traduz em
frases repetidamente utilizadas por Gehl: “primeiro moldamos as cidades – então,
elas nos moldam” e “cidades como ponto de encontro” (Gehl, 2013)
Por outro lado, o planejamento físico pode, e assim tem sido ao longo das
últimas décadas, criar “convites” com consequências opostas àquelas preconizadas
pelo autor. Como exemplo mais emblemático, a criação de novas vias gera maior
tráfego de veículos, ao invés de amenizar os problemas de trânsito (Gehl, 2013).
Com relação à Cidade Viva, Gehl (2013) indica como uma evidência de
qualidade do espaço urbano a presença de pessoas, o que denomina como
vitalidade da cidade.
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Além da presença ou não de pessoas no espaço público outras variáveis
devem ser levadas em consideração na sua qualificação, especialmente a
densidade de pessoas presentes em tal espaço, o que pode ser obtido em função do
seu adequado dimensionamento, e o tempo de permanência. Quanto mais tempo as
pessoas permanecem no espaço, mais vitalidade pode ser atribuída ao mesmo.
Pelas variáveis consideradas, a vitalidade dos espaços públicos depende
intrinsecamente da apropriação dos mesmos por “usos opcionais”, e não somente
pelos denominados “usos obrigatórios”. Por exemplo: ao se deslocar de casa para o
trabalho – ou seja, um uso obrigatório – mesmo que o cidadão o faça a pé, consistirá
em uma permanência curta em área pública, somente a necessária para vencer a
distância entre sua origem e seu destino. Por outro lado, se o cidadão vai ao espaço
público com o objetivo de caminhar, passear, sem a necessidade de cumprir uma
função específica além de fruir a cidade ou encontrar, mesmo que de forma não
programada, outras pessoas, então se cria efetivamente uma condição de vitalidade
do espaço urbano, ao menos no que diz respeito ao tempo de permanência.
Além da apropriação do espaço público propriamente dito pelo cidadão, a
vitalidade é influenciada, também, pelos edifícios que o complementam. Como
exemplo, pesquisas referenciadas por Gehl indicam que edifícios de 2 ou 2,5
pavimentos em áreas habitacionais proporcionam mais vida às ruas e permitem
melhor socialização entre os moradores.
Assim como Hertzberger (1991), Gehl (2013) dá aos espaços de transição
valor especial na qualificação do espaço urbano, agregando o conceito de espaços
de transição “suave”, que consistem no tratamento dado aos andares mais baixos
dos edifícios que têm influência decisiva na vitalidade do espaço urbano.
Dentre os espaços de transição, Gehl (2013) aponta a importância das
“fachadas ativas”, baseado em estudo realizado na cidade de Copenhague, em
2003. Na frente de fachadas abertas e ativas, como bares e lojas, havia uma clara
tendência de os pedestres diminuírem o passo e voltarem a cabeça em direção à
fachada. Diante de trechos de fachadas fechadas – denominadas fachadas passivas
– o ritmo da caminhada foi significativamente mais rápido e com menos paradas. O
estudo conclui que com o mesmo fluxo de pedestres, o número médio de pessoas
que passaram ou pararam em frente às fachadas ativas foi sete vezes maior do que
o nível de atividade em frente às fachadas passivas.
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Dentre os exemplos de cidade que agregam vitalidade urbana, Gehl cita
repetidamente Veneza, na Itália, cuja configuração original prescinde do uso do
automóvel. Como exemplos mais contemporâneos e que contaram com a própria
contribuição do autor em projetos de intervenção física, Gehl cita Melborne, na
Austrália, e a própria cidade de Copenhague.
Gehl (2013) acrescenta, entre outros fatores, a importância de alguns
detalhes na criação de espaços vivos, como o mobiliário urbano. Indica, por
exemplo, que intervenções de melhorias no desenho e aumento de quantidade de
bancos (assentos) na área do porto de Aker Brygge intensificou o uso deste espaço
público. Além de tais detalhes, deve se dar importância à qualidade visual e estética
dos elementos que compõem o ambiente urbano, assim como intervenções físicas –
vegetação, marquises, pergolados, etc. – que proporcionem melhores condições de
conforto ambiental e microclima, como estratégia de maior atração ao uso opcional.
Tal requisito consiste na promoção das atividades inerentes à vida urbana nos
espaços públicos, tais como circulação, reunião, estar e contemplação, nos períodos
diurno e noturno e ao longo de todos os dias da semana.
O conceito de Cidade Segura diz respeito à segurança do pedestre em
relação ao trânsito e prevenção à criminalidade percebida e efetiva.
Quanto à segurança em relação ao tráfego de veículos, Gehl (2013) defende
prioridade total ao pedestre, vias com segregação entre veículos, bicicletas e
pessoas, assim como o recurso de se apropriar dos veículos estacionados como
elemento de proteção às ciclovias. Quanto às vias de uso compartilhado, reforça que
só devem ser adotadas quando é inequívoca a prioridade do pedestre.
Relativamente à prevenção à criminalidade, seja esta a inibição de ações
violentas ou até mesmo a criação de sensação de segurança, Gehl (2013)
novamente recorre a Jacobs (1961), indicando como principais ferramentas a
vitalidade da rua, diversidade de funções e cuidado dos próprios moradores com as
áreas comuns. Gehl (2013) cita ainda, para este fim, o conceito de “olhos para a
rua”: proximidade entre as áreas privativas e áreas públicas favorecida por gabaritos
mais baixos e uso do térreo, proporcionando melhor contato visual entre os espaços
privados e públicos, que se “vigiam” mutuamente. De todo modo, Gehl (2013)
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reconhece que soluções urbanas têm alcance limitado em locais onde a
criminalidade tem profundas raízes nas condições sociais.
Para considerar uma Cidade Sustentável Gehl (2013) preconiza prioridade ao
pedestre, ciclista e transporte público, nesta ordem, com o objetivo de proporcionar
menor consumo energético e de espaço e menor geração de poluição, contribuindo
assim para a sustentabilidade do meio ambiente urbano. Para proporcionar
sustentabilidade social às cidades, devem ser promovidas oportunidades iguais de
acesso ao espaço público para todos os grupos da sociedade. As cidades devem
adotar políticas de incentivo à caminhada, ao ciclismo e à realização de atividades
físicas, provendo para isso a infraestrutura física e condições de segurança
necessárias, o que contribui, também, para a consecução daquela que denomina
Cidade Saudável.
Além dos citados autores, consideradas as mais importantes referências na
construção do conceito de qualidade urbanística, destacam-se também, no cenário
internacional, Lynch (1960) e Barnett (1982).

No contexto brasileiro, cabe destacar a abordagem de Ferreira (2012) ao
tema Inserção Urbana, que contempla os seguintes parâmetros de qualidade,
compatíveis com o contexto da produção habitacional brasileira: infraestrutura e
serviços urbanos, localização e acessibilidade e fluidez urbana.
No que diz respeito à Inserção Urbana, a pesquisa de Ferreira (2012)
evidenciou que, “em grande parte dos empreendimentos habitacionais, o
espraiamento urbano, segregação socioespacial, consolidação de grandes vazios
urbanos, bairros monofuncionais, formação de áreas isoladas ou desarticuladas da
malha urbana, sem diversidade de usos e grupos sociais, caracterizam padrão de
produção das cidades que já se mostrou insustentável do ponto de vista ambiental,
econômico e social”. Aponta como principais fatores que contribuem para este
cenário o alto custo da terra urbana bem localizada e a produção em escala.
Em uma segunda escala, ainda no âmbito da presente pesquisa, denominada
implantação, estabelece como parâmetros: adequação à topografia do terreno;
paisagismo e impacto ambiental; formas de ocupação do terreno; áreas comuns e de
lazer; densidade e dimensão.
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No contexto da pesquisa relacionada à qualidade urbana cabe destacar,
ainda, os estudos de Oliveira (2007) e Macedo (2007) referentes ao movimento de
origem norte-americana denominado Congresso do Novo Urbanismo cuja carta de
princípios, assinada por 266 profissionais de diversos campos de atuação na sua
quarta edição (IV CNU), foi elencada como linha de base para formulação do
conjunto de critérios técnicos de análise da pesquisa realizada.

Constatada a necessidade de estabelecer um conjunto de critérios de
qualidade urbanística que pautassem uma análise técnico-científica, avaliou-se que,
dentre todos os referenciais pesquisados, o que se mostra mais abrangente e
estruturado é o conjunto de Princípios estabelecidos pela Carta do Novo Urbanismo
(CNU, 1996), documento básico do movimento de origem norte-americana
denominado Congress for the New Urbanism. Segundo Macedo (2007):
"A Carta estabelece princípios associados à formação do
espaço regional, da cidade, e do bairro, com a intenção de:
organizar sistemas regionais articulando áreas urbanizadas
centrais com as cidades menores em setores bem delimitados
do território, evitando a ocupação dispersa; valorizar a
acessibilidade

por

transportes

coletivos;

favorecer

a

superposição de uso do solo como forma de reduzir percursos e
criar

comunidades

compactas;

estimular

o

processo

de

participação comunitária, e retomar os tipos do urbanismo
tradicional relativos ao arranjo das quadras e da arquitetura.
Em outubro de 1993, foi realizado o I Congresso do Novo
Urbanismo, ICNU, na cidade de Alexandria, estado da Virginia,
nos Estados Unidos da América, que contou com a participação
de aproximadamente cento e setenta profissionais, de diversos
campos de atuação. Os congressos se sucederam anualmente
e, no quarto congresso, IV CNU, realizado em Charleston, South
Carolina, em 1996, foi assinada a Carta do Novo Urbanismo por
duzentos e sessenta e seis participantes. Os organizadores dos
congressos foram seis arquitetos, que como diversos outros
profissionais vinham da experiência de projetar algumas
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pequenas cidades de subúrbio, revitalizar espaços centrais, e
projetar a reconstrução de setores urbanos.”
Conforme Oliveira (2007) a Carta do Novo Urbanismo traduz uma análise de
problemas urbanos muito semelhantes aos que afligem atualmente a cidade de São
Paulo, apesar de sua origem norte-americana e das críticas que sofre porque
poucos exemplos de aplicação realmente contribuíram para um padrão mais
sustentável da forma urbana, já que muitos bairros que implementaram estes
princípios se localizam nos subúrbios fora da grande malha dos centros das cidades
(Beatley & Manning, 1997 apud Aulicino, 2008).
Dentre os problemas citados por Oliveira (2007) cabe destacar o
espraiamento do tecido urbano devido ao aparecimento incessante de novos
subúrbios, crescimento desordenado, déficit habitacional crônico, deficiência no
sistema de transportes e espaços públicos, bolsões de pobreza, rupturas na malha
urbana causadas por condomínios privados fechados e falta de legibilidade dos
limites entre a cidade e áreas ambientalmente vulneráveis.
No Brasil, a aplicação dos princípios da Carta do Novo Urbanismo como
premissas de projeto ainda é incipiente, tendo como exemplo mais emblemático o
empreendimento Pedra Branca, em Palhoça – SC, cuja principal via pública, o
denominado Passeio Pedra Branca, e o tratamento dado às vias públicas e aos
condomínios residenciais e de uso misto ali instalados podem ser visualizados nas
Figuras 4, 5 e 6.
Nestes, pode-se observar características como térreos comerciais, edifícios
alinhados à via pública, permeabilidade visual entre áreas públicas e coletivas
privadas, marquises e mobiliário urbano.
Apesar de observada a aplicação de alguns princípios relacionados à Carta
do Novo Urbanismo (CNU) no Passeio Pedra Branca, foi observado em visita ao
local que o empreendimento foi implantado em zona periférica do município,
desvinculado da malha urbana consolidada, em desconformidade com os principais
princípios da CNU (1996) que concernem à localização.
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Figura 4 Passeio Pedra Branca, principal via do empreendimento, Palhoça, SC

Fonte: Acervo do autor, 30.9.2015
Figura 5 Tratamento dado aos fechamentos de condomínios, Palhoça, SC

Fonte: Acervo do autor, 30.9.2015
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Figura 6 Acesso a condomínios no empreendimento Pedra Branca, Palhoça, SC

Fonte: Acervo do autor, 30.9.2015

3.1.2 Os Princípios da Carta do Novo Urbanismo
Neste capítulo, cada um dos 27 princípios apresentados segundo tradução de
Macedo (2007), é discutido à luz de todo o referencial teórico obtido por meio da
revisão da bibliografia e validado quanto a sua aplicabilidade à realidade brasileira e
aos objetivos da presente pesquisa, com o objetivo de elencar os principais
requisitos de qualidade urbanística para a formulação de critérios de análise. A Carta
do Novo Urbanismo é apresentada, na íntegra e na redação original em idioma
inglês, no ANEXO A (CNU, 1996).
Os 27 Princípios são agrupados em 3 conjuntos que contemplam:


Os princípios de 01 a 09: “a região: metrópole, a cidade grande e
média, e a pequena”;



de 10 a 17, se referem ao “bairro, ao setor e ao corredor”;



os princípios de 18 a 27, são relativos às “quadras, ruas e edifícios”.
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Princípio 01
Regiões metropolitanas são lugares finitos, limitados por
divisas geográficas derivadas da topografia, nascentes (watersheds),
faixas costeiras, fazendas, parques regionais, e bacias de rios. A
metrópole é feita de múltiplos centros que são as cidades grandes,
pequenas e vilas, com seu centro bem identificado e seus limites (CNU,
1996).

A aplicação do Princípio 1 aos objetivos da pesquisa reside principalmente em
dois aspectos relacionados à localização dos Empreendimentos de Habitação de
Interesse Social - EHIS: sua relação com o centro metropolitano e sua contribuição à
legibilidade do limite das áreas urbanizáveis.
A importância da localização dos EHIS em relação ao centro metropolitano se
dá à medida que, neste último, concentram-se serviços essenciais e polos geradores
de renda, que conferem cidadania ao beneficiário dos empreendimentos de
habitação social. Deste modo, é essencial que a localização dos empreendimentos,
aqui correspondentes às áreas gravadas como ZEIS-2, proporcionem aos
moradores e usuários acesso adequado aos centros metropolitanos, seja por
proximidade ou por sistema de transporte público apropriado.
No que tange à legibilidade dos limites das áreas metropolitanas urbanizáveis,
a localização dos empreendimentos deve favorecer terrenos inseridos dentro da
malha urbana e em regiões dotadas de infraestrutura e serviços públicos e que não
configurem vetor de expansão e espraiamento – o que aumentaria deslocamentos e,
por consequência, o uso do automóvel, a demanda por consumo de energia,
poluição ambiental e impermeabilização do solo - inibindo assim a ocupação de
áreas ambientalmente vulneráveis e sujeitas a riscos de ordem geológicogeotécnica.
Um exemplo de inserção urbana compatível com os conceitos contidos no
Princípio 1 da Carta do Novo Urbanismo (CNU, 1996) pode ser observado na Figura
7, na qual é delimitado um perímetro de ZEIS-2 no bairro do Sacomã, integrado à
malha urbana.
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Figura 7 ZEIS-2 delimitada no bairro do Sacomã, Subprefeitura do Ipiranga, São Paulo

Fonte: HABISP (http://www.habisp.inf.br), 18.8.2013
Figura 8 Conjunto Habitacional no bairro de São Mateus, Subprefeitura de São Mateus, São
Paulo

Fonte: Google Maps, 18.8.2013
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Por outro lado, um exemplo de inserção urbana incompatível com os
conceitos contidos no Princípio 1 pode ser observado na Figura 8, que mostra
Conjunto Habitacional implantado pela Prefeitura Municipal em local de difícil acesso
e segregado da malha urbana.

Princípio 02
A região metropolitana é uma unidade econômica fundamental
no mundo contemporâneo. Cooperação do governo, política pública,
planejamento físico, e estratégias econômicas devem refletir esta nova
realidade (CNU, 1996).

Segundo Oliveira (2007) é muito difícil no Brasil, conseguir-se cooperação
entre as administrações das cidades que compõem as regiões metropolitanas, bem
como um planejamento urbano integrado entre elas, pois que cada uma é dirigida
por partidos de ideologias diferentes; este é, certamente, o maior dos males que
afligem nossas administrações municipais; as recém eleitas não levam adiante o que
as antecessoras planejaram. A existência de um órgão gestor de políticas urbanas
permanentes e independente dos governantes que se revezam a cada quatro anos
na direção das cidades, seria uma garantia de continuidade das políticas urbanas
para nossas metrópoles.
Princípio 03
A metrópole tem uma necessária e frágil relação com a área
rural e a paisagem natural. A relação é ambiental, econômica, e
cultural. As terras agrícolas e a natureza estão para a metrópole assim
como o jardim esta para a casa (CNU, 1996).

Para Oliveira (2007) os planos diretores deveriam definir a ocupação e o uso
do solo de forma a impedir a proliferação de assentamentos urbanos tais como
loteamentos fechados e condomínios horizontais que, além de segregarem
espacialmente as classes sociais, desestruturam a relação de limites precisos entre
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a cidade e o campo, sugerindo que sejam definidas fronteiras geográficas claras
para as cidades.

Princípio 04
Os padrões (patterns) de desenvolvimento não devem tornar
imprecisos os limites da região metropolitana. O desenvolvimento
localizado dentro de áreas existentes conserva os recursos ambientais,
investimentos econômicos e a trama social, na medida em que fazem
uso de áreas marginais ou abandonadas. As regiões metropolitanas
poderão estabelecer estratégias para encorajar este tipo de
desenvolvimento nas expansões periféricas (CNU, 1996).

Além dos conceitos já discutidos nos princípios anteriores, quanto a favorecer
a cidade compacta e localizações dotadas de infraestrutura e serviços públicos
dentro do perímetro urbano já consolidado, o Princípio 4 estimula a utilização dos
vazios urbanos existentes. Este princípio se aplica com bastante propriedade às
áreas existentes no centro expandido da cidade de São Paulo, em bairros como
Barra Funda e Cambuci, ou mesmo em determinadas áreas localizadas na
Subprefeitura do Ipiranga demarcadas como ZEIS-2, em geral inseridas em áreas
com histórico de uso fabril que, apesar de potencialmente contaminadas, são
dotadas de infraestrutura urbana e possuem boa localização dentro do tecido
metropolitano.

Princípio 05
Quando apropriado, a ocupação nova contígua aos limites
urbanos, poderá ser organizada como vizinhanças e distritos (bairros),
e ficar integrada com o tecido urbano existente. O crescimento não
contíguo poderá ser organizado através de pequenas cidades (towns) e
vilas com seu próprio perímetro urbano, e planejado para ter um
equilíbrio entre residências e empregos e não ser apenas um subúrbio
de dormir (CNU, 1996).
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Este princípio trata da hipótese segundo a qual, quando necessária a
expansão do tecido urbano por meio de assentamento não contíguo à malha urbana
existente, que o mesmo se faça de maneira planejada, proporcionando ao novo
parcelamento condições próprias de infraestrutura e geração de renda, de modo a
evitar que a população que ali se instale sofra a necessidade de deslocamentos
diários para realização de suas atividades obrigatórias – os denominados
deslocamentos pendulares – evitando-se assim o surgimento de novos bairrosdormitórios periféricos.

Princípio 06
O desenvolvimento e re-desenvolvimento das pequenas e
grandes cidades deve respeitar o legado histórico (padrões históricos),
precedentes e limites (da urbanização) (CNU, 1996).

Segundo Oliveira (2007), este princípio diz respeito à inter-relação entre o
empreendimento e a comunidade que o abriga, inter-relação esta muitas vezes
marcada pela ruptura gerada pela implantação de condomínios fechados que não
guardam

qualquer

relação

com

o

seu

entorno,

prejudicando

a

relação

moradores/bairro e formando nichos elitizados dentro da malha preexistente.
Cabe lembrar, sob este aspecto, o conceito de intervalo” (“in-between”)
explorado por Hertzberger (1991), que consiste no modo como é feita a transição
entre o espaço privado e público por meio de recursos arquitetônicos.
Aplica-se também, ao princípio, os conceitos de transição “suave” e “fachada
ativa” de Gehl (2013), relacionados ao tratamento dado aos andares mais baixos
dos edifícios e que têm influência decisiva na vitalidade do espaço urbano.
Exemplo de uma situação urbana compatível com o Princípio 06 pode ser
visualizado na Figura 9.
Por outro lado, situação antagônica ao preconizado no Princípio 06 pode ser
observada na Figura 10.
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Figura 9 Conjunto de Uso Misto localizado na Subprefeitura de Vila Mariana, São Paulo

Fonte: Acervo do autor, 16.1.2016
Figura 10 Via pública entre condomínios na Subprefeitura do Ipiranga, São Paulo

Fonte: Acervo do autor, 17.1.2016
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Princípio 07
As cidades (cities) grandes e as médias (towns) devem oferecer
uma larga oferta de serviços públicos e privados como apoio à
economia regional, que beneficie pessoas de todas as faixas de renda.
Habitação de interesse social deve ser distribuída na região para se
mesclar com as oportunidades de emprego e evitar a concentração da
pobreza (CNU, 1996).

Para Oliveira (2007), a distribuição democrática da moradia social entre as
habitações das classes de maior renda é importante para evitar a criação de guetos
de pobreza e para promover o contato entre as diversas classes sociais.
Com isso, favorece-se também a proximidade entre moradia e emprego para
as classes de renda mais baixa, diminuindo assim a necessidade de deslocamentos
pendulares e a utilização do automóvel contribuindo, consequentemente, para a
qualidade de vida da população como um todo.
A integração socioespacial entre populações de diferentes faixas de renda e
perfis socioeconômicos é apontada por Gehl (2013) e Ferreira (2012) como fatores
favoráveis à sustentabilidade social das cidades.

Princípio 08
A organização física da região deve se basear na infraestrutura
de alternativas para o sistema de transportes. Transportes coletivos,
pedestres e bicicletas poderiam melhorar o acesso e a mobilidade na
região com a redução da dependência do automóvel (CNU, 1996).

Pesquisa realizada por Ferreira (2012) evidenciou que o espraiamento
urbano, a criação de bairros monofuncionais e formação de áreas isoladas ou
desarticuladas da malha urbana caracterizam padrão de produção das cidades que
já se mostrou insustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social.
Neste sentido, Gehl (2013) preconiza prioridade ao pedestre, ciclista e
transporte público, nesta ordem, com o objetivo de proporcionar menor consumo
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energético e de espaço e menor geração de poluição, contribuindo assim para a
sustentabilidade do meio ambiente urbano.
Tais características podem ser observadas na Avenida Paulista, que conta
com faixa exclusiva de ônibus, estações do Metrô, calçadas largas e, recentemente,
teve seu canteiro central substituído por ciclovia que pode ser visualizada na Figura
11.
Figura 11 Ciclovia da Avenida Paulista, São Paulo

Fonte: Acervo do autor, 17.1.2016

Princípio 09
Impostos e demais recursos podem ser divididos mais
equitativamente entre os governos locais para evitar uma competição
negativa no lançamento de impostos e promover a coordenação
racional do sistema de transportes, recreação, serviços públicos,
habitação, e instituições comunitárias (CNU, 1996).
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O princípio em pauta trata da política fiscal de distribuição de recursos oriundo
dos impostos entre os diversos governos locais que compõem uma economia.
Considera-se que tal princípio não trata de aspectos relacionados ao objeto do
presente trabalho.
Princípio 10
O bairro, o setor urbano e o corredor são os elementos
essenciais para o desenvolvimento ou o re-desenvolvimento da
metrópole. Eles formam áreas identificadas que encorajam as pessoas
a ter responsabilidade sobre sua manutenção e sua transformação
(CNU, 1996).

Foi considerado na pesquisa realizada que, na realidade paulistana, o termo
setor urbano corresponde ao distrito, setor caracterizado por uma centralidade
conforme Macedo (2007) e, corredor, às vias publicas estruturais.
Infere-se que tal princípio discorra sobre a necessidade de haver clareza e
legibilidade quanto aos limites dos bairros e suas centralidades, de modo que as
pessoas com ele se identifiquem e se considerem responsáveis por participar das
questões urbanas e coletivas que os envolvem, promovendo assim condições de
cidadania à população que os habitam.

Princípio 11
Os bairros devem ser compactos, acolhedores para estar ou
caminhar das pessoas, e ter uso do solo do tipo misto. Os setores em
geral dão ênfase a um tipo de uso principal, mas devem seguir os
princípios de projeto dos bairros sempre que possível. Os corredores
são os conectores regionais dos bairros e dos setores; eles variam
desde as vias do tipo “boulevard” e linhas férreas, até os cursos de
água e estradas-parque (CNU, 1996).

Aplica-se a este princípio o conceito de Cidade Viva que Gehl (2013) indica
como uma evidência de qualidade do espaço urbano a presença de pessoas, o que
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denomina como vitalidade da cidade. Além da presença ou não de pessoas no
espaço público outras variáveis devem ser levadas em consideração na sua
qualificação, especialmente a densidade de pessoas presentes em tal espaço.
Jacobs (1961) também defende a diversidade de usos como instrumento de
valorização e controle social das áreas urbanas, cujo conceito denominou “olhos
para a rua”. Para Gehl (2013), a vitalidade dos espaços públicos depende
intrinsecamente da apropriação dos mesmos por “usos opcionais”, e não somente
pelos denominados “usos obrigatórios”. Por exemplo: ao se deslocar de casa para o
trabalho – ou seja, um uso obrigatório – mesmo que o cidadão o faça a pé, consistirá
em uma permanência curta em área pública, somente a necessária para vencer a
distância entre sua origem e seu destino. Por outro lado, se o cidadão vai ao espaço
público com o objetivo de caminhar, passear, sem a necessidade de cumprir uma
função específica além de fruir a cidade ou encontrar, mesmo que de forma não
programada, outras pessoas, então se cria efetivamente uma condição de vitalidade
ao espaço urbano.

Princípio 12
Muitas atividades do cotidiano podem acontecer a uma
distância possível de se percorrer a pé, possibilitando independência
àqueles que não dirigem veículos, especialmente o idoso e o jovem.
Uma rede interligada de vias pode ser projetada para encorajar o
caminhar, reduzir o número e a distância das viagens de automóvel, e
conservar energia (CNU, 1996).

Este princípio aborda aspectos tratados em princípios anteriores, como a
proximidade e mescla de outros usos ao residencial, assim como a priorização de
deslocamentos a pé, em detrimento da dependência do automóvel.

Princípio 13
Nos bairros, uma grande variedade de tipos de moradia e
preços, pode facilitar a interação no dia a dia de pessoas de diversas
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idades, raças, e níveis de renda, reforçando os vínculos pessoais e
cívicos, essenciais para o crescimento de uma autêntica comunidade
(CNU, 1996).

Conforme abordado em princípio anterior, a distribuição democrática da
moradia social entre as habitações das classes de maior renda é importante para
evitar a criação de guetos de pobreza, para promover o contato entre as diversas
classes sociais, favorecer a proximidade entre moradia e emprego para as classes
de renda mais baixa.

Princípio 14
Corredores de trânsito quando bem planejados e coordenados,
ajudam a organizar a estrutura metropolitana e revitalizam os centros
urbanos. Por sua vez, os corredores das vias expressas não devem
desalojar os investimentos dos centros existentes (CNU, 1996).

O sistema viário deve favorecer a integração do empreendimento com a
estrutura urbana preexistente no entorno de modo a incluir os seus beneficiários à
trama ativa da cidade.

Princípio 15
Densidades adequadas de edificações e do uso do solo podem
estar a uma distância possível de ser percorrida a pé desde os pontos
de parada do sistema de transportes, permitindo que o transporte
público seja uma alternativa para o uso do automóvel (CNU, 1996).

Segundo este princípio, a densidade dos empreendimentos habitacionais
deve ser compatibilizada à oferta de transporte público, considerados seus
diferentes portes e capacidades, de modo que as maiores densidades devem se dar
ao longo dos eixos estruturadores do transporte de massa, como trens, metrôs e
corredores de ônibus.
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Princípio 16
A

concentração

de

atividades

de

interesse

público,

institucionais, e comerciais, devem ocorrer nos bairros e nos distritos,
e não em um conjunto específico isolado e monofuncional. As escolas
devem ser dimensionadas e implantadas de modo que as crianças
possam chegar a elas a pé ou de bicicleta (CNU, 1996).

Aplica-se a este Princípio o conceito de unidade de vizinhança, segundo o
qual as distâncias entre a moradia e os serviços públicos é definida em função da
autonomia de locomoção do público alvo de tais serviços e de modo que a
circulação de veículos não entre em conflito com a vida comunitária. Por exemplo,
segundo este critério, uma escola de ensino fundamental deve estar a uma distância
máxima de qualquer moradia de modo que uma criança possa percorrê-la a pé,
enquanto uma instituição de ensino superior pode estar a uma distância para a qual
seja necessária a utilização de transporte público.
A distribuição das diversas atividades urbanas de forma integrada às áreas
habitacionais contribui também para a vitalidade urbana defendida por Jacobs
(1961), Gehl (2013) e Ferreira (2012).

Princípio 17
A vitalidade econômica e a evolução harmoniosa de um bairro,
distrito ou corredor pode ser melhorado através de esquemas gráficos
de desenho urbano que definam diretrizes para as transformações
(CNU, 1996).

Pode-se citar os diversos esquemas propostos por Gehl (2013) como
instrumentos para a obtenção de vitalidade econômica e urbanística de bairros,
distritos e corredores.
Acrescenta-se, em relação aos princípios anteriores, o conceito de “fachadas
ativas” de Gehl, baseado em estudo realizado na cidade de Copenhague, em 2003.
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Princípio 18
Uma diversidade de parques, desde as áreas para crianças e os
pequenos espaços verdes das vilas residenciais até os campos de jogos
e os jardins comunitários, podem ser distribuídos nos bairros. Áreas de
preservação e áreas abertas podem ser usadas para definir e conectar
diferentes bairros e distritos (CNU, 1996).

Este princípio aborda a necessidade de se destinar, em empreendimentos,
áreas livres de uso comunitário, como forma de integração da população que ali
habita entre si e com bairros e distritos vizinhos, contribuindo também para a
diversificação de usos e vitalidade urbana.

Princípio 19
A primeira tarefa de toda a arquitetura urbana e do paisagismo
é a definição física das ruas e dos espaços públicos como lugares de
uso comum (CNU, 1996).

Segundo este princípio, as intervenções urbanas devem priorizar as áreas de
uso coletivo, em especial as vias e espaços públicos, áreas objeto das ações de
qualidade urbanística.

Princípio 20
Projetos de edificações isoladas podem ser perfeitamente
ligados a seus vizinhos. Esta questão transcende as razões de estilo
(CNU, 1996).

A integração de edificações isoladas pode ser proporcionada em duas
escalas:
Em primeiro lugar, na escala do pedestre, na definição dos pavimentos
térreos, os usos aí estabelecidos, a forma como ocupam o terreno, como se dá o
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acesso ao lote e à edificação, a continuidade urbana, e a transição entre o espaço
público e o espaço privado. Aplicam-se neste caso os conceitos e ‘intervalo’ de
Hertzberger (1991) e ‘fachada ativa’ de Gehl (2013).
Em uma segunda escala, devem ser observadas as relações volumétricas e
de cheios e vazios entre as diversas edificações que compõem o conjunto urbano.
Esta relação se dá por meio da definição de gabaritos de altura das edificações,
coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e recuos frontais e laterais,
principalmente.

Princípio 21
A revitalização de espaços urbanos depende de segurança
(safety) e de proteção (security).
O desenho das ruas e dos edifícios pode reforçar lugares
seguros, mas não em prejuízo da acessibilidade e sentido de abertura
(CNU, 1996).

Aplica-se, aqui, o conceito de cidade segura de Gehl (2013), que diz respeito
à segurança do pedestre em relação ao trânsito e prevenção à criminalidade
percebida e efetiva.
Para tanto, Gehl (2013) defende prioridade total ao pedestre, vias com
segregação entre veículos, bicicletas e pessoas, assim como o recurso de se
apropriar dos veículos estacionados como elemento de proteção às ciclovias.
Quanto às vias de uso compartilhado, reforça que só devem ser adotadas quando é
inequívoca a prioridade do pedestre.
Relativamente à prevenção à criminalidade, Gehl (2013) recorre a Jacobs
(1961), indicando como principais ferramentas a vitalidade da rua, diversidade de
funções e cuidado dos próprios moradores com as áreas comuns, os denominados
“olhos para a rua”: proximidade entre as áreas privativas e áreas públicas favorecida
por gabaritos mais baixos e uso do térreo, proporcionando melhor contato visual
entre os espaços privados e públicos, que se “vigiam” mutuamente. De todo modo,
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Gehl reconhece que soluções urbanas têm alcance limitado em locais onde a
criminalidade tem profundas raízes nas condições sociais.

Figura 12 Conjunto Habitacional no bairro do Cambuci, São Paulo

Fonte: Google Street View, 18.8.2013

Figura 13 Conjunto Habitacional no bairro do Cambuci, São Paulo

Fonte: Acervo do autor, 17.1.2016
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A Figura 12 mostra situação na qual se pressupõe sensação de insegurança,
por parte do cidadão que utiliza tal espaço, lindeiro a condomínios residenciais,
decorrente de uma relação hostil entre os espaços privados e públicos.
Já a Figura 13 mostra situação na qual a relação entre espaços privados do
mesmo empreendimento e o espaço público envoltório foi dado tratamento mais
adequado e amigável, favorecendo, mesmo que de modo limitado, a percepção de
segurança e a permanência de pessoas no espaço público.
Isto se reflete nas características dos acessos, vias de circulação e
estacionamentos nos empreendimentos de HIS.

Princípio 23
Ruas e praças podem ser seguras, confortáveis, e interessantes
para o pedestre. Bem configuradas elas encorajam o passeio, permitem
os moradores se conhecerem e com isto protegerem sua comunidade
(CNU, 1996).

Tais conceitos corroboram princípios anteriores no que diz respeito à oferta
de áreas públicas livres e de lazer e, principalmente, à priorização do pedestre,
apropriação do espaço público pela comunidade, vitalidade urbana e à promoção de
usos não obrigatórios que contribuem, também, com a percepção de segurança.

Princípio 24
O projeto de arquitetura e paisagismo deve desenvolver-se
considerando o clima, a topografia, a história e a prática de construir
(CNU, 1996).

Este Princípio diz respeito a princípios básicos da sustentabilidade, quanto à
adequação dos projetos em termos de conforto térmico, menor intervenção possível
nos terrenos, respeito ao entorno – já abordado no Princípio 20 - e utilização de
materiais disponíveis e técnicas consagradas no local de implantação dos
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empreendimentos, estes últimos não atinentes aos parâmetros objeto desta
pesquisa.

Princípio 25
Edifícios institucionais e lugares públicos de reunião requerem
sítios significativos para reforçar sua identidade e a cultura da
democracia. Eles merecem formas distintas, porque seu papel é
diferente dos outros edifícios e lugares que constituem o tecido urbano
da cidade (CNU, 1996).

Segundo este Princípio, os locais destinados a espaços públicos e edifícios
institucionais, requerem locais apropriados, de forma que se constituam marcos
urbanos e pontos de referência, conforme conceitos explorados por Lynch (1960).

Princípio 26
Todos os edifícios devem proporcionar a seu ocupante um claro
senso de localização, clima, e tempo. Processos naturais de calefação e
ventilação podem ser mais eficientes como economia de recursos que
os sistemas mecânicos (CNU, 1996).

Processos de calefação não são usualmente aplicados à realidade brasileira,
tampouco à produção de HIS e dizem respeito, principalmente, a critérios edilícios
que não são objeto da presente pesquisa, cujo principal foco é o espaço público.
Já o processo de ventilação natural pode ser favorecido pela correta
implantação do edifício em relação aos ventos dominantes, o que já está implícito na
abordagem dada ao Princípio 24, no que diz respeito ao conforto térmico.
A arborização urbana é um elemento que pode, também, contribuir com os
objetivos deste critério.
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Princípio 27
A preservação e renovação de edifícios históricos, áreas
urbanas significativas (distritos), e de espaços verdes (landscapes)
garantem a continuidade e evolução da sociedade urbana (CNU, 1996).

O Princípio 27 aborda aspectos pertinentes, principalmente, ao respeito pelo
entorno preexistente na implantação de novos empreendimentos, de modo que
estes constituam uma evolução da construção do tecido urbano ao qual se integra.
3.2

Legislação aplicada à HIS no Município de São Paulo

Os parâmetros urbanísticos para projetos de EHIS são definidos, no município
de São Paulo, principalmente pelo Decreto nº 44.667/2004 que regulamenta
disposições da Lei nº 13.430/02, que instituiu o Plano Diretor Estratégico – hoje já
revisado pela Lei nº 16.050 de 31 de Julho de 2014 - relativas às Zonas Especiais de
Interesse Social – ZEIS e dispõe sobre normas específicas para produção de
empreendimentos de Habitação de Interesse Social – HIS e Habitação do Mercado
Popular – HMP.
Posteriormente, este decreto sofreu as seguintes alterações:


Decreto nº 45.127/04;



Decreto nº 47.702/06;



Decreto nº 49.130/08;



Decreto nº 51.674/10;



Lei nº 15.358/11;



Decreto nº 53.489/12;



Decreto nº 54.074/13;



Decreto nº 54.297/13;



Decreto nº 54.556/13;



Decreto nº 55.036/14;



Decreto nº 55.070/14.
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Conforme o Decreto nº 44.667/2004, as Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS, são porções do território do Município delimitadas por lei e destinadas,
prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à produção
de Habitação de Interesse Social - HIS e de Habitação de Mercado Popular - HMP,
incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais
e culturais, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local, abrangendo:
a) favela;
b) cortiço;
c) habitações coletivas precárias;
d) conjunto habitacional irregular ocupado por moradores de baixa renda;
e) edificação deteriorada;
f) edificação não utilizada ou subutilizada de acordo com o disposto no PDE e neste
decreto;
g) lote ou gleba não edificados;
h) parcelamento e loteamento irregulares ocupados por moradores de baixa renda;
i) solo urbano subutilizado de acordo com o disposto no PDE e neste decreto.
Acrescenta-se, ainda, que a complexidade da legislação urbanística no
município de São Paulo faz com que alguns dos Parâmetros Urbanísticos a serem
considerados nos EHIS tenham origem na Lei 13.885/04, que estabelece normas
complementares ao Plano Diretor Estratégico e institui a lei de parcelamento, uso e
ocupação do solo (LPUOS) no município. No caso do presente trabalho, os
principais parâmetros decorrentes desta Lei serão aqueles constantes do Quadro 2j
apresentado no Anexo B. Além da LPUOS, alguns parâmetros são definidos pelo
Código de Obras e Edificações – COE, Lei 11.228/92.
A partir da legislação aplicável, considerando-se todas as alterações do
Decreto 44.667/04 e as condicionantes a serem adotadas a partir do Plano Diretor
Estratégico, LPUOS e COE, foram identificados os principais Parâmetros
Urbanísticos a serem considerados na elaboração de projetos de EHIS em ZEIS-2
no município de São Paulo com maior potencial para influenciar a qualidade
urbanística dos empreendimentos.
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Parâmetro 1: Usos obrigatórios (Artigo 3º do Decreto 44.667/04);
Parâmetro 2: Criação de Áreas públicas (Artigo 60 do Decreto 44.667/04);
Parâmetro 3: Características exigidas para as vias de acesso (Artigo 44 do Decreto
44.667/04, alterado pelo Decreto nº 54.074/13);
Parâmetro 4: Gabaritos permitidos (Quadro 2j da Lei 13.885/04);
Parâmetro 5: Fechamentos (Seção 10.1 da Lei 11.228/92);
Parâmetro 6: Testadas (Artigo 77 do Decreto 44.667/04);
Parâmetro 7: Afastamento entre edificações (Seção 10.5 e 10.6 da Lei 11.228/92);
Parâmetro 8: Recuos obrigatórios (Quadro 2j da Lei 13.885/04 e Artigo 46 do
Decreto 44.667/04);
Parâmetro 9: Coeficiente de Aproveitamento (Quadro 2j da Lei 13.885/04);
Parâmetro 10: Taxa de Ocupação (Quadro 2j da Lei 13.885/04);
Parâmetro 11: Taxa de Permeabilidade (Quadro 2j da Lei 13.885/04);
Parâmetro 12: Vagas de estacionamento (Artigo 32 do Decreto 44.667/04);
Parâmetro 13: Dimensões mínimas e máximas de lotes (Artigo 43 do Decreto
44.667/04);
Parâmetro 14: Características das vias públicas projetadas (Artigo 70 do Decreto
44.667/04 alterado pelo Decreto nº 54.074/13).
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos critérios apresentados nos capítulos anteriores, foram realizadas

análises referentes aos Parâmetros Urbanísticos vigentes para a produção de
Habitação de Interesse Social - HIS no Município de São Paulo no período
compreendido entre 2004 e 2016, assim como também a análise da Área de Estudo,
ZEIS-2

delimitadas pela

legislação

na Subprefeitura

do Ipiranga

–

com

Empreendimentos de Habitação de Interesse Social construídos ou não – ambas as
análises segundo os mesmos critérios de qualidade urbanística já identificados,
aplicados por meio dos instrumentais formulados para a pesquisa, de caráter
qualitativo e quantitativo.
Para tanto, são apresentadas nos Apêndices as seguintes Fichas de Análise
Qualitativa e Quantitativa:


Parâmetros Urbanísticos 1 a 14 (Apêndice A);



Área de Estudo: ZEIS-2–C001 a C012 (Apêndice B).

Neste capítulo os resultados obtidos são discutidos à luz do objetivo geral
desta dissertação, qual seja, analisar se a legislação urbanística aplicável à
produção de Habitação de Interesse Social na Área de Estudo contribui para a
qualidade urbanística dos empreendimentos e seu entorno imediato, por meio da
análise de parâmetros estabelecidos na legislação analisada, de empreendimentos
já construídos e das características dos locais determinados para sua futura
produção – no caso específico da pesquisa realizada, as ZEIS-2 localizadas na
Subprefeitura do Ipiranga.

4.1

Análise dos Parâmetros Urbanísticos
Neste item, os resultados obtidos com a aplicação das fichas de análise

qualitativa e quantitativa, apresentadas no Apêndice A – Fichas de Análise de
Parâmetros Urbanísticos, são discutidos sob a ótica dos aspectos mais relevantes
observados.
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Parâmetro 1: Usos obrigatórios e permitidos
Artigo 3º do Decreto 44.667/04
Segundo o Decreto 44.667/04, nas ZEIS-2 é obrigatória a seguinte
destinação:
a) no mínimo 70% (setenta por cento) do total de área construída computável
a ser edificada para HIS;
b) no máximo 30% (trinta por cento) para outros usos.
Ou seja, as ZEIS-2, em conformidade ao objetivo proposto na legislação,
induz ao uso predominante para moradia voltada à população com renda igual ou
inferior a 6 salários mínimos sem, contudo, restringir os demais usos, quais sejam, a
Habitação de Mercado Popular – HMP, comercial ou de prestação de serviços de
âmbito local, os quais podem estar em edificações independentes ou no pavimento
térreo das edificações destinadas à HIS.
Ao permitir usos que não o habitacional propriamente dito, pode-se considerar
que a legislação abre possibilidades à diversidade de usos, considerados um dos
principais elementos que conferem qualidade urbanística aos setores da cidade,
conforme aponta o referencial teórico estudado. Esta possível diversidade contribui,
ainda, com a criação de ‘fachadas ativas’ (Gehl, 2013) e ‘olhos para as ruas’
(Jacobs, 1961) e com a sensação de segurança por parte da população.
Dos 4 critérios de análise aplicados a este parâmetro, em 3 foi considerado
favorável aos requisitos de qualidade urbanística.

Parâmetro 2: Criação de Áreas públicas
Artigo 60 do Decreto 44.667/04
Nos empreendimentos de HIS que envolvem parcelamento do solo, seja na
modalidade loteamento, quando há abertura ou prolongamento de vias públicas,
seja nas modalidades desmembramento ou desdobro em glebas acima de
15.000 m², é exigida a doação de áreas públicas, à razão de 15% da área total da
gleba, correspondendo tal fração à somatória das Áreas Verdes e Institucionais a
serem doadas. Na Seção IV do Decreto, são definidas as características que devem
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possuir as áreas a serem doadas, especialmente no que diz respeito ao seu
dimensionamento e declividades máximas.
Cabe ressaltar, no entanto, que a área de 15.000 m² definida como critério
para doação de áreas públicas se refere ao lote ou gleba onde o empreendimento
será implantado, e não necessariamente à área total da ZEIS, que pode ser
integrada por mais de um lote ou gleba, e que há exceções à aplicação desta regra,
especialmente quando o lote ou gleba já é fruto de parcelamento do solo anterior
onde já houve doação de áreas públicas.
Quanto às áreas de sistema viário, a legislação de HIS permite que sejam
doadas somente o estritamente necessário à viabilidade do projeto e de acordo com
suas características, não sendo estabelecido percentual mínimo a ser doado.
Entretanto, o sistema viário eventualmente previsto em tais empreendimentos deve
seguir os critérios estabelecidos em capítulo específico.
A este parâmetro da legislação foram aplicados 4 critérios de análise
qualitativa e quantitativa, tendo sido considerado favorável em 100% deles, uma vez
que novas áreas públicas (sejam áreas verdes ou institucionais) tendem a promover
a integração entre a população do empreendimento com a sua vizinhança, a
diversidade de usos e, por consequência, maior apropriação do espaço público pela
população, gerando movimentação de pessoas contribuindo, inclusive, com a
sensação de segurança, conforme conceito de “olhos para as ruas” defendido por
Jacobs (1961).
Parâmetro 3: Características exigidas para as vias de acesso
Artigo 44 do Decreto 44.667/04, alterado pelo Decreto nº 54.074/13
O Decreto nº 54.074/13 estabelece que os Conjuntos Multifamiliares Verticais
podem ser implantados em vias oficiais com largura a partir de 6 metros.
Para empreendimentos nos quais esteja prevista abertura de via pública, é
necessário que esta se articule com via oficial existente com largura a partir de 8
metros.
Dos 6 critérios de qualidade urbanística aos quais este parâmetro foi
submetido, somente 1 apresenta resposta satisfatória quanto à qualidade
urbanística.
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Por um lado, pode-se considerar o parâmetro favorável, na medida em que
busca compatibilizar novos empreendimentos à capacidade da infraestrutura urbana
existentes. Porém, não leva em consideração se as características destas vias de
acesso garantem boas condições de circulação e permanência de pedestres,
tampouco quanto aos deslocamentos de bicicletas e pelo transporte público,
condições estas cujo impacto na qualidade urbanística são preponderantes.
Deste modo considera-se que – a partir das análises qualitativa e quantitativa
- tal parâmetro, do modo como se apresenta na legislação, não favorece a qualidade
urbanística dos empreendimentos.

Parâmetro 4: Gabaritos permitidos
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo)
Não há limite para o gabarito de altura na legislação de HIS, exceto em casos
específicos. Conforme Quadro 2j da Lei 13.885/04, que remete ao seu artigo 193,
empreendimentos com via de acesso com largura inferior a 12 metros de largura têm
seu gabarito vinculado ao recuo frontal de acordo com a seguinte fórmula:

(L + R) x 1,5 = H máx.
onde:
L= largura da via de acesso;
R= recuo de frente;
H máx = gabarito de altura máxima da edificação.

A aplicação desta fórmula pode, em terrenos de menores dimensões onde
não seja possível respeitar os recuos adicionais, limitar o gabarito da edificação.
Deve ser levada em conta, ainda, a cota máxima estabelecida pelo “Plano de
Proteção aos Aeródromos”, a qual pode ser consultada na própria Prefeitura de São
Paulo por meio da solicitação de Ficha Técnica vinculada ao terreno.
Dos 3 critérios de qualidade urbanística aos quais este parâmetro foi
submetido, 66,67% respondem a favor da qualidade urbanística pois, ao limitar o
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gabarito de altura em vias com largura menor de 12 metros de altura, busca
proporcionar a compatibilidade entre os novos empreendimentos e as regiões que
os receberão, favorece condições de conforto ambiental, apesar de não favorecer a
harmonia entre as novas edificações e aquelas existentes.
Segundo o critério de análise quantitativa, pode-se considerar que este
parâmetro é favorável à maior parte dos critérios de qualidade urbanística
elencados.

Parâmetro 5: Fechamentos
Seção 10.1 da Lei 11.228/92 (Código de Obras e Edificações)
A legislação de HIS não define critérios para fechamentos dos lotes,
prevalecendo então o disposto no Código de Obras e Edificações, que estabelece
que é facultativa a construção de muro de fecho em suas divisas. Tais muros,
quando construídos, deverão ter altura máxima de 3 metros, não se aplicando tal
limitação para fechamentos que possuírem superfície vazada superior a 90% de sua
área.
Dos 3 critérios de análise aplicados a este parâmetro, nenhum foi
considerado, nas análises qualitativa e quantitativa, como indutor de qualidade
urbanística.
A falta de especificação para fechamentos permite que estes recebam
tratamentos bastante inadequados nos empreendimentos, sendo comum que sejam
utilizados muros totalmente vedados que em muito prejudicam a integração espacial
e permeabilidade visual entre o empreendimento e seu entorno, desestimulando a
circulação e permanência de pessoas ao longo do mesmo gerando, inclusive,
sensação de insegurança junto a tais espaços.

Parâmetro 6: Testadas
Artigo 77 do Decreto 44.667/04
Os lotes destinados à implantação de Habitação Multifamiliar na modalidade
de Conjunto Vertical terão testada mínima de 10,00 m (dez metros) para via oficial
existente ou via coletora ou local prevista em projeto.
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Dos 3 critérios de qualidade urbanística aos quais este parâmetro foi
submetido, 66,67% respondem a favor da qualidade urbanística pois, ao não exigir
grandes testadas – limitando-se ao necessário para viabilizar acesso ao
empreendimento – permite o parcelamento do solo em lotes menores e evita
incentivar extensas faces cegas, de modo que se pode considerar este parâmetro,
analisado

isoladamente,

como

favorável

à

qualidade

urbanística

dos

empreendimentos.
No entanto, é importante ressaltar que, principalmente em terrenos cujas
áreas impliquem em inevitáveis extensas testadas, a qualidade urbanística
dependerá, sobremaneira, do tratamento a ser dado aos acessos e, especialmente,
aos fechamentos utilizados em seu perímetro, o que é objeto de parâmetro
específico.

Parâmetro 7: Afastamento entre edificações
Seção 10.5 e 10.6 da Lei 11.228/92 (Código de Obras e Edificações)
A legislação específica de HIS – Decreto 44.667/04 - não define critérios para
afastamento entre edificações, prevalecendo então o disposto no Código de Obras e
Edificações - COE, que estabelece as Faixas mínimas de Ventilação (Faixa A) e de
Insolação (Faixa I). Os critérios de afastamentos entre as edificações e anteparos
verticais só são definidos como condições para os casos de supressão de recuos
obrigatórios.
Segundo o COE:
10.5.1-A faixa livre "A", cujo valor será expresso em
metros, poderá ser escalonada e deverá ser dimensionada de
acordo com a fórmula:
A = 3 + 0,35 (N - 14),
respeitada a largura mínima de 3,00 m (três metros), onde "N" é
a somatória, parcial ou total, dos índices "n" dos andares
considerados, contados sempre a partir do piso do andar térreo,
até o andar considerado, inclusive.
(…)

66

10.6.1-O espaço livre "I", cujo valor será expresso em metros,
poderá ser escalonado e corresponderá a um semicírculo de raio
"I", cujo centro deverá estar situado em plano vertical e que
contenha, em projeção horizontal, no mínimo um ponto da
fachada; "I" será obtido pela fórmula:
I = 3 + 0,70 (Ni - 8),
respeitado o raio mínimo de 3,00 m (três metros) e onde "Ni" é a
somatória, parcial ou total, dos índices "n" dos andares
considerados, contados sempre a partir do piso do andar mais
baixo a ser insolado, até o andar considerado, inclusive.

10.6.1.1-Será integrado ao espaço livre "I" o espaço contado a
partir do limite do semicírculo que apresente profundidade:
igual ao recuo da edificação; ou,
igual à distância entre a edificação e a faixa livre "A" de outra
edificação do mesmo lote.

10.6.2-O espaço livre "I" não poderá ultrapassar as divisas do
lote, nem poderá interferir com as faixas livres "A" de outras
edificações do mesmo lote.

10.6.2.1-Será admitido o avanço de 20% (vinte por cento) do
raio "I", sobre o logradouro público em até 1/3 (um terço) de sua
largura.

De modo geral, considerado o gabarito de 5 pavimentos usualmente adotado
nos EHIS, a faixa “A” e o espaço “I” resultam em 3 metros para cada edificação,
expandindo-se nos casos onde as edificações possuem número maior de andares.
Segundo as análises qualitativas e quantitativas realizadas, se aplicam ao
parâmetro dois critérios, tendo sido considerado favorável à qualidade urbanística
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somente em um deles, segundo o qual proporciona melhoria das condições
ambientais.
Já em relação à harmonia proporcionada entre os novos empreendimentos e
o entorno existente, este parâmetro foi considerado desfavorável à qualidade
urbanística pois, considerado isoladamente, não permite a justaposição entre
prédios de lotes vizinhos o que, por consequência, impede a continuidade dos
pavimentos térreos ao longo dos passeios públicos.

Parâmetro 8: Recuos obrigatórios
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) e Artigo 46 do
Decreto 44.667/04
Tais critérios são definidos pelo Quadro 2j da Lei 13.885/04, podendo ser
suprimidos desde que atendidas determinadas condições. O recuo frontal pode ser
aumentado caso a via de acesso tenha largura inferior a 12 metros.
Para ZEIS-2 são estabelecidos, segundo o Quadro 2j, os seguintes recuos:
•Frente: 5 metros;
•Fundos: Não exigido até 6 metros de altura;
•Laterais: Não exigido até 6 metros de altura.
Para edificações acima de 6 metros de altura, deverá ser aplicada a seguinte
fórmula para obtenção dos recuos de fundos e laterais, respeitado o mínimo de 3
metros:
R = (H - 6) ÷ 10
onde:
R = recuos laterais e de fundos;
H = altura da edificação em metros contados a partir do perfil natural do
terreno.
A legislação permite, desde que atendidas determinadas condições impostas
no Artigo 46 do Decreto 44.667/04, a supressão dos recuos:

68

Artigo 46. Será admitida a supressão ou redução do recuo de
frente

no

Conjunto

Vertical,

desde

que

atendidas,

concomitantemente, as seguintes condições:
I - lote com frente para via coletora, local, mista ou de pedestres,
existente ou projetada;
II - edificação que atenda, em vias existentes, ao canto
chanfrado de 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros)
previsto na legislação vigente;
III - portas, janelas e demais aberturas dispostas a uma altura
inferior a 1,80m (um metro e oitenta centímetros) da cota de
nível da via que atendam a um recuo mínimo de 1,50 m (um
metro e cinqüenta centímetros);
IV - águas pluviais de telhado captadas e conduzidas ao sistema
de drenagem de águas pluviais;
V - edificação com altura máxima, contada a partir da cota de
nível mais baixa no alinhamento da via de acesso até a laje de
cobertura do último andar, igual a 1,5 (uma e meia) vezes a
largura da via de acesso somada ao recuo de frente.

Artigo 47. Será admitida a redução ou supressão de recuo lateral
ou de fundo no Conjunto Vertical com, no máximo, 5 (cinco)
andares, desde que atendidas, concomitantemente, as seguintes
condições:
I - divisas para as quais estejam previstas a redução ou
supressão de recuos laterais lindeiras a:
a) lotes integrantes do mesmo EHIS, nos quais também estejam
aprovados e indicados, no plano geral de implantação do
parcelamento, os projetos das unidades habitacionais que neles
serão implantados;
b) espaço livre ou área verde pública;
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II - garantia das condições de insolação, aeração e iluminação
dos

compartimentos

destinados

a

dormitórios

e

salas,

observando que não deverá haver edificações ou taludes
situados acima de uma linha imaginária de 45º (quarenta e cinco
graus), projetada verticalmente a partir dos peitoris das janelas
dos compartimentos;
III - garantia das condições de aeração e iluminação naturais das
cozinhas, copas e áreas de serviço;
IV - previsão e definição, em projeto, da captação, condução e
disposição das águas pluviais e servidas;
V - implantação de tubulação de drenagem subterrânea, nos
lotes em que a unidade for edificada, sem recuos laterais em
ambos os lados.

Para todos os 6 critérios de análise aos quais o parâmetro foi submetido os
resultados foram favoráveis à qualidade urbanística do empreendimento, uma vez
que, atendidas as condições acima elencadas, é permitida a geminação dos
edifícios de diferentes empreendimentos no pavimento térreo – o que proporciona
continuidade do tecido urbano do ponto de vista do pedestre e a criação de
‘fachadas ativas’ – ao mesmo tempo que cria boas condições de insolação e
ventilação ao exigir afastamentos entre os pavimentos mais altos – a partir do
terceiro pavimento – entre edificações de diferentes lotes e empreendimentos.

Parâmetro 9: Coeficiente de Aproveitamento
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) e Decreto
54.074/13
Segundo a Lei 13.885/04 coeficiente de aproveitamento é a relação entre a
área construída computável de uma edificação e a área total do lote ou gleba
podendo ser:
a) básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes ou
glebas urbanos;
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b) máximo, que não pode ser ultrapassado; e
c) mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado.
Conforme o Quadro 2j, para ZEIS-2 aplicam-se os seguintes índices:
• Básico = 1
•Máximo = 2,5 (limitado a 1 na Macrozona de Proteção Ambiental)
•Mínimo = 0,2
O Coeficiente de Aproveitamento Básico corresponde à relação entre a área
construída permitida e a área do terreno e normalmente corresponde a 1 - ou seja, é
possível construir 1 vez a área do terreno – sem que haja nenhum ônus adicional ao
empreendedor. Já o Coeficiente de Aproveitamento Máximo corresponde à mesma
relação entre área construída e área do terreno, porém é necessário que o
empreendedor pague a denominada “outorga onerosa” 1 do direito de construir além
do Coeficiente Básico. A adoção do Coeficiente de Aproveitamento Máximo
depende, ainda, da disponibilidade de estoque construtivo no distrito onde o
empreendimento será construído, estoque este variável de distrito para distrito e que
se encontra esgotado, por exemplo, na Subprefeitura do Ipiranga.
A partir das alterações introduzidas pelo Decreto nº 54.074/13 estabeleceu-se
que, especificamente para a produção de HIS, a utilização do Coeficiente de
Aproveitamento Máximo independe da disponibilidade de Estoque Construtivo no
Distrito no qual o empreendimento será implantado e que esta utilização é gratuita.
Pode-se afirmar que a ZEIS-2 possui, em relação às demais zonas da cidade,
um Coeficiente de Aproveitamento mais elevado pois uma vez que o seu Coeficiente
de Aproveitamento Máximo (2,5) corresponde, na prática, ao Coeficiente de
Aproveitamento Básico das demais zonas (para as quais é estabelecida, na maior
parte dos casos, Coeficiente igual a 1), em virtude das alterações introduzidas pelo
Decreto nº 54.074/13.

1

Outorga Onerosa é a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional
acima do resultante da aplicação do Coeficiente de Aproveitamento Básico, até o limite
estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo, de alteração de uso e parâmetros
urbanísticos, mediante pagamento de contrapartida financeira.
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Os índices e condições estabelecidos para este parâmetro são muito
favoráveis, do ponto de vista quantitativo, à produção de EHIS. Entretanto, por
consistir em coeficiente elevado em relação às demais zonas da cidade e por
apresentar índices aplicados igualmente em todas as regiões (exceto na Macrozona
de Proteção Ambiental) tal parâmetro pode prejudicar a compatibilidade entre a
capacidade de suporte da região que receberá tal empreendimento e a nova
demanda a ser atendida, no que concerne à infraestrutura e serviços públicos
disponíveis,

induzir

empreendimentos

mais

adensados

e

possivelmente

verticalizados que os existentes no seu entorno, além de favorecer as denominadas
‘ilhas de calor’ dada a maior densidade construtiva, aspectos que potencialmente
podem influenciar negativamente na qualidade urbanística dos EHIS, segundo
critérios estabelecidos no presente trabalho.
Por outro lado, coeficientes de aproveitamento mais elevados, como os
estabelecidos paras as ZEIS-2, podem contribuir com a sensação de segurança, ao
resultar em áreas de maior densidade populacional e por consequência maior
movimentação de pessoas.
Pelo exposto, o parâmetro Coeficiente de Aproveitamento foi considerado
favorável em somente 1 dos 4 critérios de análise aos quais foi submetido.
Parâmetro 10: Taxa de Ocupação
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo)
Taxa de ocupação é a relação entre a área da projeção horizontal da
edificação ou edificações e a área do lote. Para ZEIS-2 esta taxa corresponde a 0,5,
igual à maior parte das demais zonas do município.
Este parâmetro foi considerado favorável à qualidade urbanística segundo os
2 critérios de análise aos quais foi submetido, já que a similaridade do índice com o
das demais zonas da cidade pode proporcionar harmonia entre ao EHIS e demais
edificações do entorno e o fato de liberar 50% do terreno de qualquer construção
favorece as condições de conforto ambiental.

Parâmetro 11: Taxa de Permeabilidade
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo)
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Taxa de permeabilidade é a relação entre a área permeável, que permite a
infiltração da água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação não
drenante e a área do lote. Equivale, para ZEIS-2, a 0,15.
Somente 1 dos critérios de análise foi considerado atinente ao parâmetro,
considerado favorável à qualidade urbanística, já que a garantia de 15% de áreas
permeáveis no terreno contribui com a qualidade urbanística ao minimizar ‘ilhas de
calor’, incentivar a arborização urbana e reter parte das águas pluviais por infiltração.

Parâmetro 12: Vagas de estacionamento
Artigo 32 do Decreto 44.667/04
A legislação estabelece que o EHIS deve contar com, no máximo, 1 vaga de
estacionamento para cada unidade habitacional. Não há exigência de quantidade
mínima de vagas para EHIS.
Segundo a análise realizada por meio da aplicação de 6 dos critérios de
análise, este parâmetro foi considerado plenamente favorável à qualidade
urbanística dos empreendimentos, especialmente por não exigir quantidade mínima
de vagas:


Espaços que seriam utilizados por estacionamentos – especialmente
nos térreos - são liberados para atividades coletivas, usos públicos,
assim como a implantação de comércios que contribuem com a
diversidade de usos e melhor integração do empreendimento com o
seu entorno;



A utilização de outros meios de deslocamento é estimulada;



Evita a criação de bolsões de estacionamento, permitindo maior
liberdade na disposição das edificações, permitindo posições mais
favoráveis em relação às vias públicas, de modo que as próprias
unidades habitacionais podem cumprir a função de “olhos para a rua”,
contribuindo para a sensação de segurança;



Desestimula

a

utilização

do

transporte

motorizado

favorecendo a diminuição da emissão de poluentes.

individual
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Parâmetro 13: Dimensões mínimas e máximas de lotes
Artigo 43 do Decreto 44.667/04
Os lotes para EHIS devem ter 125m² de área mínima e 15.000m² de área
máxima. Além deste limite devem, obrigatoriamente, ser objeto de parcelamento do
solo.
Para os 3 critérios de análise aos quais o parâmetro foi submetido o resultado
foi favorável à qualidade urbanística do empreendimento, uma vez que o limite
máximo de 15.000,00m² obriga empreendimentos em áreas superiores ao
parcelamento do solo e doação de áreas públicas.

Parâmetro 14: Características das vias públicas projetadas
Artigo 70 do Decreto 44.667/04 alterado pelo Decreto nº 54.074/13
O sistema viário público, quando previsto em projeto, deverá seguir os
critérios do Capítulo V – Seção V do Decreto 44.667.
“Artigo 70. Nos loteamentos, a abertura de vias deverá garantir a
articulação com via de largura mínima de 8,00 m (oito metros) e
prever a hierarquização do sistema viário, de acordo com a
seguinte classificação:
I – coletora;
II – local;
III – mista;
IV – pedestre.
(…)
§ 2º. As vias deverão atender aos parâmetros funcionais
estabelecidos nesta Seção e aos parâmetros geométricos
apresentados no Quadro 4 do Anexo 1 deste decreto.

Segundo consta do Quadro 4 do Anexo 1 do Decreto e considerando que, em
geral, quando há abertura de sistema viário em empreendimentos de HIS as vias
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implantadas possuem caráter de via local, devem ser respeitadas as seguintes
características:


Largura mínima do leito carroçável: 6 metros;



Largura mínima dos passeios: 1 metro de cada lado da via;



Largura mínima total da via: 8 metros;



Declividade longitudinal mínima: 0,5%;



Declividade longitudinal máxima: 15%.

Dos 5 critérios de análise aplicados a este parâmetro, nenhum o considerou
satisfatório pois, em virtude das exíguas dimensões estabelecidas para os passeios
públicos, prioriza a circulação de veículos motorizados em detrimento dos
deslocamentos a pé e de bicicleta e da arborização urbana. Esta última é exigida
somente no caso de vias coletoras que, no entanto, não são normalmente
implantadas em empreendimentos de HIS, onde prevalece, quando há abertura de
sistema viário público, a implantação de locais.
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Quadro 4 Parâmetros Urbanísticos – Matriz de Resultados Quantitativos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Parâmetros: Síntese Geral
Conforme pode-se observar no Quadro 4, onde é apresentada a Matriz de
Resultados Quantitativos relativa aos Parâmetros Urbanísticos, os critérios de
análise foram aplicados 52 vezes, aplicação esta distribuída de maneira não
homogênea em relação aos 14 parâmetros daqueles estabelecidos inicialmente,
observando-se que 2 dos critérios de análise não se aplicaram a nenhum dos
parâmetros.
Das 52 aplicações de critérios de análise, 32 tiveram resultados positivos
quanto à adequação do parâmetro aos requisitos de qualidade urbanística
estabelecidos, correspondente a 61,54%, de modo que se pode afirmar que os
Parâmetros Urbanísticos atendem, em sua maioria, aos critérios de qualidade
urbanística baseados nos Princípios da Carta do Novo Urbanismo. Porém, cabe
observar que foram identificados 38,46% de critérios não atendidos, que consistem
em potenciais melhorias que poderiam ser introduzidas na legislação.
Os principais aspectos positivos identificados nos parâmetros e que
contribuíram com tal resultado:


Foram identificados parâmetros que induzem a uma ocupação
compatível entre as novas ocupações por EHIS e a capacidade das
áreas urbanas que os receberão no que diz respeito à infraestrutura
disponível. Tais parâmetros são aqueles que vinculam, por exemplo, a
largura das vias de acesso à possibilidade de implantar ou não novos
empreendimentos de EHIS e, em caso positivo, aos gabaritos máximos
dos mesmos;



Contribuem

com

a

integração

socioespacial

entre

os

novos

empreendimentos e o tecido urbano preexistente, parâmetros que
obrigam, em determinados casos, a criação de áreas públicas – sejam
aquelas destinadas a áreas verdes ou institucionais, onde serão
implantados equipamentos públicos como creches, escolas, etc., o que
também contribui com a diversidade de usos na região onde será
implantado o EHIS – ou que contribuam com interfaces mais
adequadas entre os espaços privados (lotes) e públicos (vias). Neste
último grupo, cabe destacar as possibilidades de supressão de recuos
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frontais, que permitem implantação de edificações e áreas construídas
de uso prolongado, especialmente no nível térreo, mais próximas às
vias públicas, o que permitiria a criação de “olhos para a rua”;


A não exigência de quantidade mínima de vagas de estacionamento foi
considerada favorável à qualidade urbanística em todos os critérios de
análise aos quais foi submetida, pois libera espaços para outros usos
coletivos ou complementares ao HIS, contribuindo inclusive para a
diversidade de usos; estimula outros meios de locomoção que não o
transporte individual motorizado – incentivando assim maior utilização
dos espaços públicos por pedestres e ciclistas; contribui para a
melhoria das condições ambientais da cidade, ao desestimular a
utilização do transporte individual a favor da diminuição da emissão de
gases poluentes;



Dentre os parâmetros analisados segundo este critério, a maior parte
se mostrou a favor da sensação de segurança por parte do cidadão
que circula nas imediações do EHIS. Dentre tais parâmetros, podem
ser considerados preponderantes: a exigência de criação de áreas
públicas, que tendem a gerar maior movimentação de pessoas no
espaço público em virtude da diversidade de usos decorrente de sua
aplicação; a possibilidade de supressão de recuos frontais, o que
permite maior proximidade entre as áreas construídas de uso
prolongado – em geral as próprias unidades habitacionais mas
também, quando houver, estabelecimentos comerciais e de serviços e as vias públicas; Coeficiente de Aproveitamento que, por elevar o
potencial construtivo dos terrenos localizados em ZEIS-2, implica em
um incremento da densidade populacional que pode contribuir com
maior movimentação de pessoas nos espaços públicos;



A maior parte dos parâmetros analisados sob a ótica das condições de
conforto ambiental se mostraram favoráveis, principalmente aqueles
que dispõem a respeito das distâncias entre as edificações –
especialmente os andares acima do pavimento térreo – e a via pública
e entre si, ao contribuírem com as condições de insolação e ventilação
dos espaços públicos; pela mesma razão, o parâmetro gabarito
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máximo das edificações; por liberarem áreas no térreo para
permeabilidade do solo e arborização, foram considerados favoráveis
os parâmetros relativos às Taxas de Ocupação e Permeabilidade e
Vagas de Estacionamento.

Por outro lado, os principais aspectos que prejudicaram a adequação dos
parâmetros aos requisitos de qualidade urbanística foram:


O parâmetro Coeficiente de Aproveitamento, por ser tratado de
maneira muito genérica e apresentar o mesmo índice – elevado em
relação à média das demais zonas do município – para as diferentes
áreas urbanas da cidade, podem implicar em incompatibilidade entre a
implantação de novos EHIS e a infraestrutura existente na região,
sujeita a ficar sobrecarregada sem que sejam previstas medidas
mitigadoras ou compensatórias na legislação, ficando a critério do
poder público a complementação ou não da infraestrutura necessária
ao atendimento da nova demanda criada pelo empreendimento;



Prejudicam

a

integração

socioespacial

entre

os

novos

empreendimentos e o tecido urbano preexistente, principalmente,
parâmetros que não garantem um tratamento adequado às interfaces
entre os lotes e as vias públicas – especialmente o parâmetro
Fechamentos, que ao não estabelecer critérios mínimos permite a
criação de grandes extensões de testadas muradas que representam
uma ruptura desta relação espacial – ou aqueles que priorizam, nas
vias públicas, a circulação do transporte individual motorizado em
detrimento de boas condições para pedestres e ciclistas, cuja
circulação e permanência nos espaços públicos contribuiriam para uma
melhor integração da comunidade;


Os parâmetros relativos às características das vias priorizam a
circulação de veículos em detrimento da circulação e permanência de
pedestres e ciclistas nas vias públicas, além de não atenderem
requisitos mínimos da norma de acessibilidade NBR 9050 e não serem
compatíveis com a arborização urbana;
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Ao não exigir áreas mínimas para usos não residenciais sem levar em
consideração as características do entorno preexistente das ZEIS, a
legislação pode agravar problemas relacionados à falta de diversidade
de usos, como a criação de bairros-dormitório monofuncionais e sem
vitalidade urbana;



Não foram identificados incentivos suficientes para a criação de
‘fachadas ativas’, fenômeno identificado por Gehl (2013) que constitui
um elemento importante para vitalidade urbana nos bairros. Apesar da
possibilidade de supressão de recuos frontais e da liberação de
espaços nos térreos pela não exigência de vagas de estacionamento,
ao não exigir usos complementares ao HIS, essenciais para a
constituição das denominadas ‘fachadas ativas’, torna-se improvável a
instalação destes por iniciativa do empreendedor;



Por constituírem Zonas Especiais, “porções do território com diferentes
características ou com destinação específica e normas próprias de uso
e ocupação do solo, edilícia, situadas em qualquer macrozona do
Município” (São Paulo, 2004), onde parâmetros relacionados aos
gabaritos das edificações e coeficiente de aproveitamento podem se
mostrar muito diferentes das zonas lindeiras, verificou-se que a
legislação não favorece, de modo geral, a harmonia entre as
edificações dos EHIS e aquelas preexistente no entorno imediato das
ZEIS;



Foi identificado prejuízo à sensação de segurança no entorno das ZEIS
especialmente pela aplicação dos seguintes parâmetros: falta de usos
complementares ao habitacional, o que diminui a diversidade de usos e
por consequência a vitalidade urbana e uso diuturno do espaço
público;

tratamento

empreendimentos,

dado

pois

a

aos

fechamentos

insuficiência

de

externos

exigências

dos

permite

tratamentos inadequados, como vedação total do terreno – exceto nos
acessos,

evidentemente

–

por

muros

cegos

que

isolam

o

empreendimento de seu entorno, prejudicam a permeabilidade visual
entre espaços públicos e privados, tendendo a degradar as vias
públicas lindeiras e desestimular o seu uso pelo pedestre; as
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características geométricas mínimas exigidas para as vias de acesso e
projetadas – quando o EHIS envolver abertura de sistema viário – que
priorizam a circulação de veículos em detrimento da circulação e estar
de pedestres e ciclistas nas vias públicas;


As condições de conforto ambiental foram parcialmente prejudicadas
em virtude dos parâmetros Coeficiente de Aproveitamento que, por
serem elevados para as ZEIS-2, contribuem para o fenômeno ‘ilha de
calor’, e aqueles relativos às dimensões mínimas das vias de acesso
aos empreendimentos e aquelas projetadas quando há abertura de
sistema viário, pois não contemplam condições adequadas de
arborização urbana e não incentivam deslocamentos a pé e de
bicicleta, uma vez que priorizam a circulação veicular prejudicando
assim as condições ambientais da cidade.

Por fim, conforme pode ser observado no Quadro 4 não se aplicaram a
nenhum dos parâmetros os Critérios de Análise A e D, uma vez que se referem à
localização dos empreendimentos e não podem ser aplicados de maneira genérica à
legislação – que delimita aproximadamente 151 ZEIS-2 em todo o município em
diversas situações, não sendo possível uma classificação uniforme que as
contemple na totalidade. A aplicação de tais critérios se dá, no presente trabalho, à
Área de Estudo.

4.2 Análise da Área de Estudo
A seguir é apresentada a análise referente à Área de Estudo, que contempla
12 ZEIS-2 delimitadas na Subprefeitura do Ipiranga pela Lei 13.885/04. Das 12
ZEIS-2 delimitadas, 3 já possuem empreendimentos de Habitação de Interesse
Social construídos e 9 permanecem vazias, ou com os usos anteriores à sua
delimitação como ZEIS ou outros usos implantados posteriormente, em especial
escolas públicas, em desacordo com os usos obrigatórios estabelecidos no Decreto
44.667/04.
Para efeitos desta pesquisa, os dois grupos acima descritos serão
identificados como:
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ZEIS ‘Vazias’: correspondente às 9 ZEIS-2 que, até o momento desta
pesquisa, não haviam sido objeto de implantação de Empreendimento
Habitacional de Interesse Social – EHIS;



EHIS: correspondente às 3 ZEIS-2 com empreendimentos já
construídos.

As fichas analíticas correspondentes podem ser consultadas no Apêndice B
– Fichas de Análise da Área de Estudo e a síntese dos resultados quantitativos
podem ser visualizados no Quadro 5, onde é apresentada a Matriz de Resultados
Quantitativos relativa à Área de Estudo.

4.2.1 ZEIS ‘Vazias’
As 9 ZEIS-2 delimitadas na Subprefeitura do Ipiranga pela Lei 13.885/04 e
que até o momento desta pesquisa não haviam sido objeto de implantação de
Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, foram analisadas à luz
dos 11 Critérios Técnicos de Análise com o objetivo de avaliar a qualidade
urbanística em potencial dos futuros empreendimentos a partir de aspectos
relacionados à sua localização e características inerentes.
Das 9 ZEIS-2 analisadas, 6 são constituídas por áreas total ou parcialmente
vazias – ou utilizadas por usos que não requerem edificação, como a ZEIS-2–C010
utilizada atualmente como garagem - com áreas livres disponíveis para implantação
de EHIS, mantendo condições muito similares àquelas observadas em 2004 – data
de publicação da legislação – conforme imagens aéreas obtidas por meio do
software Google Earth. As análises foram realizadas considerando que os futuros
empreendimentos serão implantados nas áreas vazias de tais ZEIS pois, em geral,
as áreas já edificadas se mostram bastante consolidadas.
No entanto, as outras 3 ZEIS foram ocupadas, posteriormente à publicação
da legislação estudada, por outros usos que não o habitacional, tendo sido
construídos, especificamente, edifícios públicos de uso educacional. Em uma delas,
a ZEIS-2–C007, a ocupação do terreno é parcial, havendo ainda área disponível
para implantação de EHIS. Porém, nas outras duas, ZEIS-2–C009 e ZEIS-2–C011, a
ocupação é total, sendo que, na última, a construção da edificação escolar
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encontrava-se em andamento na ocasião das vistorias de campo. Para efeitos desta
pesquisa estas 3 ZEIS foram consideradas vazias, condição que possuíam em 2004
segundo imagens aéreas da época, quando foram delimitadas pela legislação em
estudo.
Os resultados das análises qualitativas e quantitativas apresentados no
Apêndice B - Fichas de Análise da Área de Estudo e no Quadro 5 mostram que 7
destas ZEIS atendem, em sua maioria, aos requisitos de qualidade urbanística
elencados por meio dos critérios de análise estabelecidos, chegando a 100% de
atendimento no caso da ZEIS-2–C002. Em contraponto, das outras duas áreas que
não se enquadram em tal situação, uma não atende a nenhum dos critérios, no
caso, a ZEIS-2–C010.
Dos critérios analisados, nenhum foi atendido positivamente por 100% das
ZEIS, porém, 4 deles se aproximaram bastante desta classificação, tendo sido
atendidos por 8 das 9 ZEIS analisadas:


Inserção em malha urbana dotada de infraestrutura e serviços públicos:
apesar de identificadas, entre os mesmos, diferenças significativas de
distância em relação ao centro metropolitano e de infraestrutura urbana
disponível, 8 das 9 ZEIS estão inseridas em áreas dotadas de infraestrutura,
mesmo que minimamente, compatível com a implantação de EHIS;



Áreas

com

características

potencialmente

favoráveis

à

integração

socioespacial entre o empreendimento e entorno preexistente: a quase
totalidade das áreas atendeu satisfatoriamente este critério tendo em vista a
disponibilidade de grandes testadas voltadas para as suas vias de acesso
que, quando tratadas adequadamente quanto à disposição dos acessos,
quanto à escolha dos fechamentos ou mesmo da destinação de usos das
áreas junto a tais testadas e possível criação de ‘fachadas ativas’, podem
contribuir com a qualidade do entorno; algumas áreas possuem área
suficiente para abertura de novas vias públicas, o que pode contribuir para
uma melhor conexão e articulação entre as vias existentes que lhes dão
acesso; possuem condições topográficas que permitem uma relação
adequada entre os espaços internos e externos ao empreendimento;
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Diversidade dos usos urbanos: 8 áreas foram consideradas favoráveis à
diversidade de usos urbanos ou porque o entorno da área delimitada com
ZEIS já possui usos complementares ao HIS – tais como comércios, serviços
públicos e privados, áreas verdes – ou porque as grandes dimensões das
ZEIS comportam – ou mesmo obrigam em, determinadas situações - a
implantação de outros usos complementares ao habitacional;



Possibilidade de criação de ‘fachadas ativas’: tal possibilidade se dá em 8 das
9 áreas estudadas em virtude das grandes testadas voltadas para vias com
vocação para usos compatíveis com o conceito de ‘fachada ativa’,
especialmente o comercial, e que já contam, em alguns casos, com
movimento de pedestres importante.
Outros 5 critérios foram atendidos por 5 ou 6 ZEIS, o que representa entre 55

e 66% das 9 ZEIS que ainda não contam com EHIS:


Acesso ao centro metropolitano, por proximidade ou pela disponibilidade de
transporte público;



Características que propiciam a integração socioespacial do empreendimento
com seu entorno, seja pela obrigatoriedade de criação de áreas livres de uso
público em virtude da área dos terrenos, seja pela preexistência de tais áreas
no entorno imediato;



Localizações cujo entorno é favorável à harmonia entre as edificações
existentes e aquelas a serem implantadas nos futuros EHIS, tendo como base
as características edilícias induzidas pelos parâmetros de ocupação do solo;



Características que favoreçam a sensação de segurança, em virtude de
movimento e permanência de pessoas já verificada nas vias públicas do
entorno das ZEIS; pelas características do entorno compatíveis com o
conceito de “olhos para a rua” (Jacobs, 1961); pelas demais características
das ZEIS consideradas favoráveis ao uso diuturno do espaço público e à
vitalidade urbana;



Contribuição às condições de conforto ambiental nas áreas públicas do
entorno, devido à arborização urbana existente ou vias em condições de
recebê-la; disposição das quadras favorável à insolação das edificações ou
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das vias públicas (por exemplo, vias na direção norte-sul); terrenos de
grandes dimensões que permitem liberdade para uma disposição adequada
das

edificações;

proximidade

de

áreas

verdes

de

dimensões

proporcionalmente significativas que contribuem com a minimização das ilhas
de calor.

Um terceiro grupo consiste em dois critérios que foram atendidos em menos
de 50% das ZEIS-2:


Localização em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos;



Localizações favoráveis aos deslocamentos a pé, de bicicleta e pelo
transporte público.

Conforme pode ser observado na planilha Área de Estudo – Zeis ‘Vazias’ do
Quadro 5, na análise geral das 9 ZEIS-2 da Subprefeitura do Ipiranga que não
contam, ainda, com EHIS implantados, os 11 critérios foram aplicados 99 vezes, das
quais 67 tiveram resultado positivo quanto ao atendimento dos requisitos de
qualidade urbanística, correspondente a 67,68%, de modo que é possível afirmar
que, na maior parte dos aspectos analisados, as ZEIS delimitadas na Subprefeitura
do Ipiranga atendem satisfatoriamente, em sua maioria, aos requisitos de qualidade
urbanística elencados a partir dos Princípios da Carta do Novo Urbanismo
consubstanciados pela revisão bibliográfica, principalmente por Jacobs (1961) e
Gehl (2013).
É importante observar que esta análise se dá quanto ao potencial de tais
áreas darem origem a empreendimentos de Habitação de Interesse Social que
atendam aos requisitos de qualidade urbanística, levando em consideração,
principalmente, aspectos relacionados à localização de características inerentes aos
terrenos delimitados como ZEIS-2.
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4.2.2 EHIS
Foram analisados 3 EHIS já construídos, conforme fichas integrantes do
Apêndice B – Fichas de Análise da Área de Estudo, cujas respectivas
denominações e localizações são apresentadas a seguir:


ZEIS-2–C005, Avenida Marginal Direita Anchieta com a Rua Padre Jerônimo
Vermin;



ZEIS-2–C008, Rua Gonzalo Jimenez com a Rua Manoel Salgado;



ZEIS-2–C012, Rua Leais Paulistanos com a Rua Agostinho Gomes.
Foi assumido como pressuposto para a pesquisa realizada que os

empreendimentos construídos respeitaram, em seu projeto e construção, todos os
parâmetros estabelecidos na legislação.
Da análise dos EHIS, pôde-se depreender os seguintes aspectos em comum:


Os três empreendimentos estão inseridos na malha urbana apesar de
identificadas, entre os mesmos, diferenças significativas de distância em
relação ao centro metropolitano e de infraestrutura urbana disponível.



Existência de perfis socioeconômicos diversificados nos bairros onde os EHIS
estão inseridos;



Nenhum dos EHIS contempla outros usos além do habitacional, tampouco
foram identificadas ‘fachadas ativas’. Porém, o empreendimento localizado na
ZEIS-2–C012 está inserido em região dotada de comércio e serviços em
quantidade significativa;



Ausência de espaços públicos (áreas verdes e/ou institucionais) no próprio
empreendimento

que

favoreçam

a

integração

socioespacial

do

empreendimento com seu entorno. Entretanto, nas proximidades das ZEIS-2C008 e C012 foram identificados espaços com estas características.

Em relação aos demais critérios, foi identificada similaridade entre os
resultados obtidos pelas ZEIS-2–C005 e C008, diferenciando-as dos resultados
obtidos pela ZEIS-2–C012, o que é possível observar, inclusive, pelo resultado
global de suas análises quantitativas quanto ao atendimento dos requisitos de
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qualidade urbanística: 18,18% e 36,36% para as duas primeiras, respectivamente, e
90,91% obtido pela última.
Dentre tais critérios cabe observar:


Por estarem localizadas em áreas próximas entre si, se comparada com a
distância entre elas e a ZEIS-2 C012, as ZEIS-2 C005 e C008 possuem
resultados similares em muitos aspectos relacionados à localização,
especialmente a distância e acesso em relação ao centro metropolitano;



Em ambas as ZEIS-2 verificou-se isolamento entre os empreendimentos e os
espaços públicos do entorno, principalmente pelo tratamento dado aos seus
respectivos perímetros, vedados quase que integralmente por muros cegos,
conforme pode ser visualizado nas Figuras 14 e 15;



Em nenhum dos dois empreendimentos foram verificadas medidas que
priorizam os deslocamentos a pé e de bicicleta. Conforme pode ser
visualizado nas Figuras 14 e 15, as calçadas são estreitas e não há
infraestrutura no local ou nas proximidades que garanta segurança aos
ciclistas.



Em decorrência dos aspectos anteriores, a sensação de segurança, ao
circular no entorno do empreendimento, fica bastante prejudicada em ambos
os empreendimentos, assim como as condições de conforto ambiental, já que
as exíguas dimensões dos passeios prejudicam uma arborização urbana
adequada e compatível com a circulação de pedestres .
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Figura 14 Vias de acesso aos empreendimentos da ZEIS-2–C008

Fonte: Acervo do autor, 29.8.2015
Figura 15 Passeio público na via de acesso à ZEIS-2–C005

Fonte: Acervo do autor, 29.8.2015
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Pode-se observar, por meio da planilha Área de Estudo – EHIS do Quadro
5, que os critérios foram aplicados em sua totalidade aos 3 empreendimentos,
totalizando 33 aplicações, das quais 16 tiveram resultado positivo quanto ao
atendimento dos requisitos de qualidade urbanística, correspondente a 48,8%, de
modo que 51,52% dos critérios tiveram resultado negativo, ou seja, não tiveram seus
requisitos atendidos nos empreendimentos.
Deste modo pode-se afirmar que, na maior parte dos aspectos analisados, os
EHIS já implantados não atendem satisfatoriamente, em sua maioria, aos requisitos
de qualidade urbanística segundo os Princípios da Carta do Novo Urbanismo.
Entretanto cabe observar que, conforme consta da planilha Área de Estudo –
EHIS do Quadro 5, há diferenças significativas entre os EHIS implantados nas ZEIS2–C005 e C008 – que guardam similaridades entre si – em relação ao
empreendimento implantado na ZEIS-2 - C012, tendo esta última apresentado
resultados bastante positivos, equivalentes a 90,91%, muito superior à média obtida
na análise geral dos 3 empreendimentos. Em contraponto aos aspectos observados
nas Figuras 14 e 15, pode-se observar neste último empreendimento, por meio das
Figuras 16, 17 e 18, uma relação mais amigável entre o mesmo e seu entorno e as
características deste último que diferenciam esta ZEIS das demais no que tange à
sua qualidade urbanística.
Figura 16 Fechamentos

Figura 17 Entorno

Fonte: Acervo do autor, 5.11.2015

Fonte: Acervo do autor,
5.11.2015
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Figura 18 EHIS implantado na ZEIS-2–C012, Rua Agostinho Gomes

Fonte: Acervo do autor, 29.8.2015

4.2.3 Área de Estudo: síntese
Segundo a análise quantitativa realizada e apresentada no Quadro 5, podese afirmar que a Área de Estudo, constituída pelas 12 ZEIS-2 delimitadas na
Subprefeitura do Ipiranga conforme a Lei 13.885/04, com Empreendimento de
Habitação de Interesse Social - EHIS implantado ou não, atendem satisfatoriamente,
em sua maioria (62,88%), aos Critérios de Análise estabelecidos para aferição de
sua qualidade urbanística.
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Quadro 5 Área de Estudo – Matriz de Resultados Quantitativos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 5 Área de Estudo – Matriz de Resultados Quantitativos (continuação)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Observa-se que este resultado global positivo foi bastante influenciado pelos
resultados favoráveis obtidos nas análises das ZEIS ‘Vazias’, pois estas
representam a maior parte da Área de Estudo, correspondendo a 75% das 12 ZEIS2 analisadas.
Por este motivo, os resultados obtidos para cada critério na avaliação global
se aproximaram bastante em relação aos resultados obtidos na síntese parcial das
ZEIS ‘Vazias’. A única exceção se deu quanto à inserção do empreendimento em
área com população detentora de diferentes perfis socioeconômicos, critério
atendido em 100% dos EHIS analisados, bastante superior à média geral das 12
ZEIS, correspondente a 58,33%.

4.3 Análise comparativa entre resultados obtidos
Conforme pode ser observado nos Quadros 4 e 5, os resultados obtidos
podem ser resumidos da seguinte maneira:


Parâmetros Urbanísticos: 14 Parâmetros, cada um deles submetido a
parte de 9 Critérios de Análise aplicáveis, totalizando 52 aplicações dos
Critérios, contemplando 32 (61,54%) resultados favoráveis à qualidade
urbanística;



ZEIS ‘Vazias’: 9 locais submetidos aos 11 Critérios de Análise,
totalizando 99 aplicações dos Critérios, contemplando 67 (67,68%)
resultados favoráveis à qualidade urbanística;



EHIS: 3 locais submetidos aos 11 Critérios de Análise, totalizando 33
aplicações dos Critérios, tendo 16 (48,48%) resultados favoráveis à
qualidade urbanística;



Síntese Área de Estudo: corresponde à somatória das localidades
dos grupos ZEIS ‘Vazias’ e EHIS, perfazendo 12 locais submetidos
aos 11 Critérios de Análise, totalizando 132 aplicações dos Critérios,
contemplando
urbanística.
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(62,88%)

resultados

favoráveis

à

qualidade
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É importante ressaltar a diferença entre os resultados obtidos entre os EHIS
já implantados e as ‘ZEIS Vazias’, tendo esta última apresentados resultados
positivos significativamente superiores ao primeiro grupo, o que elevou os resultados
do grupo Síntese Área de Estudo.
A partir desta comparação, pode-se observar uma maior similaridade entre os
resultados dos grupos Parâmetros Urbanísticos e ZEIS ‘Vazias’, com 61,54% e
67,68% de resultados positivos à qualidade urbanística respectivamente, em
contraponto ao grupo EHIS, com 48,48% de resultados favoráveis.
As análises dos grupos Parâmetros Urbanísticos e ZEIS ‘Vazias’ possuem
em comum o fato de tratarem questões que estão ainda sob maior controle da
legislação pois, por consistirem de definições anteriores à implantação dos
empreendimentos propriamente ditos, não sofrem influência dos demais fatores
intervenientes na sua implantação, conforme demonstrado anteriormente na ‘Figura
1: Diagrama de fatores que influenciam a qualidade urbanística’. Ou seja, os
resultados obtidos na análise destes grupos dizem respeito, essencialmente, à
possibilidade – ou potencial - de os empreendimentos contarem com determinada
qualidade urbanística.
Já o grupo EHIS contempla, além da aplicação dos parâmetros urbanísticos e
do fato de estar localizado em área definida previamente pela legislação, a influência
de todos os fatores indicados na Figura 1.
Por outro lado, entre os grupos ZEIS ‘Vazias’ e EHIS, onde se verificou a
maior diferença percentual - 67,68% e 48,48% respectivamente – existe em comum
o fato de, diferentemente do grupo Parâmetros Urbanísticos, terem sido aplicados
todos os critérios de análise já que, para ambos, foram definidas localizações
específicas.
Com o objetivo específico de analisar, para cada requisito de qualidade
urbanística, qual o grau de influência da legislação na qualidade urbanística dos
empreendimentos e, sendo verificada esta influência, se a mesma é favorável ou
não à qualidade do espaço urbano resultante, foi realizada uma análise geral
relacionando – quando pertinente - os quatro grupos Parâmetros Urbanísticos,
ZEIS ‘Vazias’,EHIS e Síntese Área de Estudo à luz de cada Critério de Análise
estabelecido, conforme abaixo:
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Para o Critério de Análise A, que analisa a relação entre os
empreendimentos e o centro metropolitano, a análise dos grupo EHIS
teve resultados inferior ao do grupo ZEIS ‘Vazias’. Esta diferença é
decorrente da aplicação da própria legislação ao definir as localidades
das diferentes ZEIS que, conforme demonstrado na própria pesquisa,
possuem diferentes graus de qualidade urbanística, tendo sido
consideradas adequadas, neste aspecto, 50% do total das localidades
da Área de Estudo;



Para o Critério de Análise B, cujo requisito é a inserção do
empreendimento em área urbana dotada de infraestrutura – um dos
requisitos defendidos por Ferreira (2012) – a análise dos grupo EHIS
teve resultado superior ao do grupo ZEIS ‘Vazias’. Porém, os
resultados obtidos em ambos os grupos também são decorrentes
exclusivamente da localização das ZEIS determinada na legislação.
Das 12 ZEIS-2 estudadas, 91,67% foram consideradas adequadas
neste Critério de Análise;



Quanto ao Critério de Análise C, que trata da integração
socioespacial entre o empreendimento e seu entorno preexistente, os
resultados obtidos pelo grupo dos EHIS (33,33%) já construídos são
bastante inferiores das ZEIS ‘Vazias’ (88,89%). Isto se deve,
principalmente, ao tipo de fechamento adotado nos empreendimentos
que, em dois dos três casos analisados, são constituídos por muros
cegos que praticamente eliminam qualquer permeabilidade visual entre
o empreendimento e seu entorno – confrontando assim com os
princípios de vitalidade urbana e “olhos para a rua” defendidos por
Gehl (2013) e Jacobs (1961). A legislação permite, mas não obriga,
outros tipos de fechamentos mais adequados, como gradis ou
fechamentos

vazados,

porém

a

opção

mais

adotada

pelos

empreendedores – e o que é comum se observar em boa parte da
cidade – consiste em muros que criam empenas cegas que não
contribuem com a qualidade dos espaços urbanos envoltórios. Pelo
exposto, pode-se inferir que, quanto à integração socioespacial do
empreendimento, a legislação permite soluções favoráveis à qualidade
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urbanística, porém possui limitações que as garanta quando da
implantação do empreendimento, ficando a cargo do empreendedor a
decisão a ser tomada. Pode-se inferir, ainda, que o Parâmetro
Urbanístico Fechamentos é o que maior peso possui na percepção
deste requisito, em relação aos demais considerados na análise deste
critério;


Para o Critério de Análise D, que analisa se o empreendimento está
inserido em região cuja população possui diversidade de perfis
socioeconômicos – princípio também defendido por Jacobs (1961) – o
fator preponderante também é a localização das ZEIS determinada na
legislação. Do total de casos estudados 58,33% atendem a este
requisito;



O Critério de Análise E - segundo o qual seriam adequadas
localizações que priorizam deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio
do transporte público – teve o mesmo resultado (33,33%) em todos os
grupos. Este resultado, considerado insatisfatório - além de estar
relacionado a outras políticas públicas que devem ser implementadas
em conjunto com a política habitacional – decorre da aplicação da
legislação no que tange à localização determinada para as ZEIS;



Já o Critério de Análise F, relativo à diversidade de usos existentes
no entorno ou aquela promovida pelo próprio empreendimento,
apresenta resultados bastante díspares entre os grupos, com
resultados bastante inferiores para os EHIS. São dois os fatores
preponderantes para o resultado:
- as localizações das ZEIS, determinadas pela legislação, segundo a
qual há diversidade de qualidade entre as diversas regiões no que diz
respeito

à diversidade de usos. Na análise geral das 12 ZEIS

estudadas, 75% atenderam a este requisito e a diferença observada
entre

o

grupo

ZEIS

‘Vazias’

e

EHIS

(88,89%

e

33,33%

respectivamente) é decorrente da diversidade de características das
áreas determinadas na própria legislação;
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- apesar da legislação permitir que até 30% das ZEIS seja ocupada por
usos que não o HIS, o que cria a possibilidade da promoção da
diversidade de usos pelo próprio empreendimento, isto não ocorreu em
nenhum dos 3 EHIS já implantados, o que indica uma limitação da
legislação para obtenção desta diversidade – considerada adequada à
qualidade urbanística conforme revisão bibliográfica – mesmo em
situações onde a mesma não se verifique no entorno preexistente;


Quanto à criação de ‘fachadas ativas’, objeto do Critério de Análise G,
a legislação cria possibilidade para tanto – ao permitir usos não
residenciais, supressão de recuos, liberação de áreas no térreo pela
não exigência de vagas para estacionamento e pelas localizações e
características inerentes das ZEIS delimitadas – porém, observa-se
uma limitação importante na sua efetivação, já que não foram
implantadas em nenhum dos 3 EHIS estudados;



No que diz respeito à criação de áreas livres de uso público que
favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e
com bairros vizinhos – ou a preexistência destes espaços no entorno –
requisito do Critério de Análise H, observa-se que tanto o resultado
do grupo Parâmetros Urbanísticos (75%) quanto do grupo Síntese
Área de Estudo (58,33%) – este último representando a totalidade das
ZEIS estudadas, com empreendimentos já construídos ou não –
indicam que a maior parte dos Parâmetros e das ZEIS estudadas
atendem ao critério. No entanto, dada a importância deste requisito
para a qualidade urbanística dos empreendimentos – inclusive pela
importante influência que possui nos demais Critérios de Análise –
pode-se dizer que é expressiva a quantidade de ZEIS na Subprefeitura
do Ipiranga que não o atendem, o que corresponde a 5 (41,66%) das
12 ZEIS estudadas, o que decorre exclusivamente das localidades de
características inerentes às ZEIS determinadas pela legislação, já que
é

muito

improvável

a

doação

espontânea

por

iniciativa

do

empreendedor;


Em relação à harmonia entre as edificações dos empreendimentos e
aquelas preexistentes no entorno, requisito do Critério de Análise I, foi
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observado

que

induziriam

a

somente

resultados

40%

dos

positivos.

Parâmetros

Entretanto,

Urbanísticos

verificou-se

esta

característica em 66,67% da Área de Estudo, tendo sido obtido o
mesmo índice naquelas com ou sem empreendimentos já implantados.
Considera-se que o fator determinante para este resultado seja a
localização das ZEIS estabelecida pela legislação (o que não faz parte
da análise do grupo Parâmetros Urbanísticos, como já explicado) que
as delimitou, na maior parte dos casos, em meio a zonas de uso misto
de média e alta densidade onde a verticalização moderada a intensa –
característica típica dos empreendimentos de HIS – é permitida e já
pode ser observada na paisagem que, também em sua maioria,
apresenta diversidade tipológica;


No que tange à sensação de segurança, elencada por Gehl (2013)
como um requisito importante de qualidade urbanística e contemplado
no Critério de Análise J, observa-se que os grupos Parâmetros
Urbanísticos e ZEIS ‘Vazias’ apresentam resultados similares, 70% e
66,67% respectivamente, em contraponto ao grupo EHIS, onde
somente 33,33% dos casos analisados atendem ao critério. A partir
das análises qualitativas e quantitativas comparativas entre estes
grupos, deduz-se que a legislação é compatível com soluções
urbanísticas que promovam tal percepção – como, por exemplo, a
possibilidade de implantar usos complementares ao habitacional, a
possibilidade de supressão de recuos frontais nos térreos, os altos
coeficientes de aproveitamento que implicam em maior densidade
populacional e por consequência maior circulação e permanência de
pessoas – porém, na prática, pela não obrigatoriedade de aplicação
destes conceitos, a mesma não se efetiva por iniciativa do
empreendedor devido aos demais fatores intervenientes apontados na
Figura 1;



Finalmente, para o Critério de Análise K, que observa o impacto do
empreendimento

nas

empreendimentos

e

condições
seu

entorno,

de

conforto

observa-se

ambiental
que

os

nos

grupos

Parâmetros Urbanísticos e ZEIS ‘Vazias’ apresentam o mesmo
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resultado, 66,67% de atendimento ao critério. Por outro lado, o grupo
EHIS teve resultado muito inferior, 33,33%. A partir das análises
qualitativas e quantitativas, deduz-se que tal resultado se deve ao peso
que os Parâmetros relacionados ao dimensionamento dos passeios
públicos projetados ou exigidos para as vias de acesso – insuficientes
para a adequada arborização urbana – possui na qualidade ambiental
dos espaços públicos dos empreendimentos construídos, em relação
aos demais Parâmetros considerados.

A partir da análise geral dos Parâmetros Urbanísticos e Área de Estudo – que
inclui as denominadas ZEIS ‘Vazias’ e os EHIS – infere-se, em relação à
contribuição da legislação à qualidade urbanística dos Empreendimentos de
Habitação de Interesse Social, que:


A legislação, especialmente por definir locais onde devem ser
produzidos os EHIS, é determinante e atende favoravelmente na maior
parte da Área de Estudo aos seguintes requisitos de qualidade
urbanística:
- proximidade em relação ao centro metropolitano;
- inserção do empreendimento em malha urbana dotada de
infraestrutura e serviços públicos;
- diversidade socioeconômica da população;
- inserção das ZEIS em locais com diversidades de usos;
- criação de áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e
integração da população beneficiária entre si e com bairros vizinhos, ou
a preexistência destes espaços no entorno;
- harmonia entre as edificações dos empreendimentos e aquelas
preexistentes no entorno;



A legislação permite a adoção de soluções favoráveis à qualidade
urbanística porém, pela ausência de exigências mais específicas ou
pela não obrigatoriedade da aplicação de tais soluções, na implantação
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dos empreendimentos este potencial não se concretiza em relação aos
seguintes requisitos:
- integração socioespacial entre o empreendimento e seu entorno,
especialmente pela adoção de fechamentos considerados inadequados
em relação a este aspecto;
- diversificação de usos urbanos pelo próprio empreendimento, uma
vez que não se verificou, na Área de Estudo, a implantação de outros
usos complementares ao EHIS, quando esta diversidade não é
verificada no entorno preexistente;
- criação de ‘fachadas ativas’;
- sensação de segurança da população moradora e usuária dos
empreendimentos e seu entorno;
- melhoria das condições de conforto ambiental por meio da
arborização urbana;


A legislação para produção de HIS não prevê medidas efetivas que
induzam a soluções compatíveis com a priorização de deslocamentos
a pé, de bicicleta e por meio do transporte público;

Foram identificados, ainda, determinados Parâmetros Urbanísticos que, na
análise de empreendimentos já implantados, demonstraram ter um peso
significativamente maior que outros no atendimento a certos requisitos de qualidade
urbanística:


Parâmetro Urbanístico 5 – Fechamentos em relação aos requisitos
de qualidade urbanística expressos no Critério de Análise C, que trata
da integração socioespacial entre o empreendimento e seu entorno
preexistente;



Parâmetros Urbanísticos 3 - Características exigidas para as vias
de acesso e 14: Características das vias públicas em relação aos
requisitos de qualidade urbanística expressos no Critério de Análise
K, referente ao impacto nas condições de circulação de pedestres e de
conforto ambiental nos empreendimentos e seu entorno, em virtude
das larguras exíguas dos passeios públicos.
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5

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO REVISADA: DECRETO Nº 56.759/16
Após doze anos de vigência do Plano Diretor Estratégico - PDE instituído pela

Lei nº 13.430 de 13 de Setembro de 2002, foi sancionada a sua revisão por meio da
Lei nº 16.050 de 31 de Julho de 2014. No que concerne à Política de
Desenvolvimento Urbano foram elencadas, a partir daquelas constantes do Artigo 6º
desta Lei, as principais diretrizes pertinentes ao objetivo da pesquisa realizada:


distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma
equilibrada, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à
infraestrutura disponível e aos transportes;



planejamento da distribuição espacial da população e das atividades
econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a mobilidade e
a qualidade de vida urbana;



incentivo

à

produção

de

Habitação

de

Interesse

Social,

de

equipamentos sociais e culturais e a proteção e ampliação de áreas
livres e verdes;


prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não
motorizados;



ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar o parcelamento,
a edificação ou o uso excessivos ou inadequados do solo em relação a
infraestrutura urbana e o uso inadequado dos espaços públicos.

Consoante às diretrizes acima elencadas, a revisão do Plano Diretor se
orienta pelos seguintes objetivos estratégicos:


conter o processo de expansão horizontal da aglomeração urbana;



acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas dotadas de
infraestrutura e no entorno da rede de transporte coletivo de alta e
média capacidade;



reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre
os locais de emprego e de moradia;
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expandir as redes de transporte coletivo de alta e media capacidade e
os modos não motorizados, racionalizando o uso de automóvel;



reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura e
transportes coletivos, em quantidade suficiente para atender ao déficit
acumulado e as necessidades futuras de habitação social;



ampliar os espaços públicos, as áreas verdes e permeáveis e a
paisagem.

5.1 HIS e ZEIS na revisão do PDE
Especificamente para a Habitação de Interesse Social, a revisão do Plano
Diretor Estratégico trouxe algumas inovações, como a subdivisão da categoria HIS,
a criação de um novo tipo de ZEIS e da Cota de Solidariedade.
De modo a promover atendimento às faixas mais baixas de renda, onde se
concentra o déficit habitacional, a definição de HIS foi subdividida em duas faixas de
renda, assim denominadas:


HIS 1: destinada a famílias com renda familiar mensal de até R$
2.172,00 (dois mil, cento e setenta e dois reais) ou renda per capita de
até R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais);



HIS 2: destinada a famílias com renda familiar mensal superior a R$
2.172,00 (dois mil, cento e setenta e dois reais) ou 362,00 (trezentos e
sessenta e dois reais) per capita e igual ou inferior a R$ 4.344,00
(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais) ou R$ 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais) per capita;

É importante observar que, além da subdivisão da categoria HIS em duas
faixas, a categoria HMP sofreu uma diminuição significativa da renda máxima em
salários mínimos. Enquanto o Plano Diretor de 2002 destinava a HMP à família com
renda igual ou inferior a 16 (dezesseis) salários mínimos, na revisão de 2014 este
valor corresponde a 10 (dez) salários mínimos, corrigindo assim uma possível
distorção do público-alvo de tal categoria em virtude do aumento real do salário
mínimo no período.
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No caso das ZEIS-2, os percentuais de área construída total por usos
correspondem, conforme o ‘Quadro 4’ da revisão do PDE, a:


HIS 1: no mínimo 60%;



HIS 2: permitido;



HMP e Outros Usos: No máximo 20%.

Apesar da não obrigatoriedade quanto à implantação de outros usos não
residenciais nas ZEIS-2, a revisão do PDE os incentiva, ao considerar como não
computáveis, para fins de coeficiente de aproveitamento, áreas destinadas a usos
não residenciais abertos ao público ou de uso institucional, quando localizadas no
pavimento ao nível do passeio público até o limite de 20% (vinte por cento) da área
computável destinada a usos residenciais classificados como HIS e HMP.
Além dos quatro tipo de ZEIS já previstos na versão anterior do PDE, foi
criada a ZEIS-5, que consistem em “lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente
vazios ou subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e
infraestruturas urbanas, onde haja interesse privado em produzir empreendimentos
habitacionais de mercado popular e de interesse social” (São Paulo, 2014).
Nas ZEIS-5, cujo principal objetivo é fomentar a produção de habitação social
pela iniciativa privada, o percentual exigido para implantação de HIS é menor,
correspondendo a 40% para HIS 1 e/ou HIS 2. Os 60% restantes podem ser
utilizados para implantação de HMP ou outros usos (estes últimos limitados a 40%
da área construída na ZEIS).
A revisão do PDE define novos limites de ZEIS, inclusive do tipo 2, além
daqueles constantes da Lei de 2002. Porém, como esta revisão do PDE permite que
novas ZEIS sejam delimitadas na revisão da legislação de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo – LPUOS, os novos limites de ZEIS-2 serão tratadas mais
adiante, quando discutida esta nova regulamentação.
Ainda em relação às ZEIS a revisão do PDE inova, também, ao estabelecer
por meio do Artigo 55, parágrafo 1º, inciso I, previsão legal para a implantação de
equipamentos públicos sem respeitar a destinação mínima obrigatória para HIS, o
que, em tese, regulamenta uma situação já observada em três das ZEIS-2
integrantes da Área de Estudo, onde havia escolas já implantadas ou em fase de
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construção na maior parte, quando não na totalidade, das ZEIS vistoriadas: as ZEIS2 C007, C009 e C011.
No que tange ao incentivo à Habitação de Interesse Social, cabe destacar a
criação da Cota de Solidariedade que consiste na produção de HIS, quando da
implementação de empreendimentos imobiliários de grande porte ou de planos e
projetos urbanísticos, pelo próprio empreendedor. Segundo o disposto no Artigo 112,
empreendimentos com área construída computável superior a 20.000 m² (vinte mil
metros quadrados) ficam obrigados a destinar 10% (dez por cento) da área
construída computável para Habitação de Interesse Social.
Alternativamente, é possível a doação de terrenos para produção de HIS ou a
doação de recursos ao Município para fins de produção de Habitação de Interesse
Social e equipamentos públicos sociais complementares à moradia. A este respeito,
pesquisa realizada por Silva (2015) indica que a proposta enviada inicialmente pelo
Poder Executivo à Câmara dos Vereadores atuava diretamente sobre um dos
principais entraves à produção habitacional de interesse social, que seria a
disponibilidade de terra urbana bem localizada. Entretanto, as alterações ocorridas
durante a tramitação do processo de aprovação acabaram por descaracterizar o
instrumento ao criar alternativas que melhor se acomodam aos interesses dos
empreendedores imobiliários.
Por fim, no que diz respeito especificamente às ZEIS e à HIS no contexto da
pesquisa aqui apresentada, a revisão do PDE estabelece, em seu Artigo 370, que
“lei especifica definirá os critérios de sustentabilidade para os empreendimentos e
edificações, inclusive EZEIS, EHIS e EHMP, considerando:
I - qualidade urbana; (grifo do autor)
II - qualidade de projeto; (grifo do autor)
III - gestão da água;
IV - eficiência energética;
V - conservação de recursos materiais.”

Em 7 de Janeiro 2016 foi publicado o Decreto 56.759, que estabelece
disciplina específica de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como normas
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edilícias para Habitação de Interesse Social, porém não define, explicitamente, os
critérios de sustentabilidade elencados no Artigo 370 do Plano Diretor Estratégico
revisado.

5.2 Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
Em seu Artigo 368, o PDE revisado dispõe quanto à obrigatoriedade de
revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) – atualmente é
vigente a Lei 13.885 de 2004 - atendendo, entre outras e no que concerne aos
objetivos da pesquisa ora apresentada, às seguintes diretrizes, que indicam avanços
no que diz respeito à qualidade urbanística:


proporcionar a composição de conjuntos urbanos que superem
exclusivamente o lote como unidade de referência de configuração
urbana, sendo também adotada a quadra como referência de
composição do sistema edificado;



promover a articulação entre espaço público e espaço privado, por
meio de estímulos à manutenção de espaços abertos para fruição
pública no pavimento de acesso às edificações;



estimular a implantação de atividades de comércio e serviços nas
regiões onde a densidade populacional é elevada e há baixa oferta de
emprego, criando regras para a adequada convivência entre usos
residenciais e não residenciais;



estimular o comércio e os serviços locais, especificamente os
instalados em fachadas ativas, com acesso direto e abertura para o
logradouro;



fomentar o uso misto no lote entre usos residenciais e não residenciais,
especialmente nas áreas bem servidas pelo transporte público coletivo
de passageiros;



estabelecer limites mínimos e máximos de área construída computável
destinada a estacionamento de veículos, condicionando o numero
máximo à compensação urbanística por sua utilização;
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promover o adensamento construtivo e populacional e a concentração
de usos e atividades em áreas com transporte coletivo de média e alta
capacidade instalado e planejado;



adotar medidas para redução de velocidade dos veículos automotores,
visando garantir a segurança de pedestres e ciclistas, tais como “traffic
calming”;



criar incentivos urbanísticos para os proprietários que doarem ao
Município áreas necessárias à ampliação do sistema viário e do
sistema de áreas verdes, proporcionarem usos mistos no mesmo lote,
produzirem unidades de Habitação de Interesse Social.

A revisão da LPUOS está em curso e é objeto do Projeto de Lei 272/2015,
aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores em 16.12.2015 devendo
passar, ainda, por segunda votação antes da sanção pelo Poder Executivo.
Neste Projeto de Lei foram definidos os parâmetros de parcelamento, uso e
ocupação dos lotes para a cidade de modo geral, não especificamente para as ZEIS
ou áreas onde serão implantados EHIS – para os quais devem ser observadas as
normas, índices e parâmetros definidos em decreto específico do Executivo, ainda
não publicado - contemplando as seguintes premissas, pertinentes ao tema da
pesquisa aqui apresentada:


dimensões máximas de lotes e quadras: adequar a inserção de
empreendimentos de médio e grande porte em relação ao entorno,
melhorar a oferta de áreas públicas e evitar a descontinuidade do
sistema viário;



coeficiente de aproveitamento e cota-parte máxima de terreno por
unidade: controlar as densidades construtivas e demográficas em
relação aos serviços públicos e à infraestrutura urbana existentes e
planejados;



gabarito de altura máxima, recuos e taxa de ocupação: controlar a
volumetria das edificações no lote e na quadra e evitar interferências
negativas na paisagem urbana;
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quota ambiental e taxa de permeabilidade mínima: promover a
qualificação ambiental, em especial a melhoria da retenção e infiltração
da água nos lotes, a melhoria do microclima e a ampliação da
vegetação;



fruição pública, fachada ativa, limite de vedação do lote e destinação
de área para alargamento do passeio público: ampliar as áreas de
circulação de pedestres, proporcionar maior utilização do espaço
público e melhorar a interação dos pedestres com os pavimentos de
acesso às edificações.

Em relação à localização e delimitações de ZEIS-2, esta revisão trouxe as
seguintes alterações, tendo como área de estudo aquelas delimitadas na
Subprefeitura do Ipiranga:


Houve um acréscimo de áreas delimitadas como ZEIS-2 em diferentes
localizações da Subprefeitura, porém em maior quantidade de áreas na
sua porção sul, mais distante do centro metropolitano. Por outro lado,
houve a criação de duas ZEIS-2 de grandes dimensões na porção leste
da Subprefeitura, relativamente mais próximas ao centro metropolitano.
Porém, nas áreas mais próximas, de fato, ao centro da cidade, não foi
criada nenhuma nova ZEIS-2 na Subprefeitura do Ipiranga;



Alteração do limite de algumas ZEIS, aparentemente para melhor
compatibilização com as áreas efetivamente disponíveis para a
implantação de novos empreendimentos, como fica evidente na
redefinição dos limites da ZEIS-2 C002 que, de acordo com a LPUOS
de 2004, compreendia em grande parte áreas já ocupadas que não
correspondiam às características de ZEIS-2;



A ZEIS-2 C006 teve sua classificação alterada para ZEIS-5.

Estas alterações podem ser visualizadas na Figura 19 apresentado a seguir.
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Figura 19
Localização das ZEIS-2 e ZEIS-5 na Subprefeitura do Ipiranga LPUOS 2015
(Projeto de Lei)
MOOCA
CAMBUCI

VILA PRUDENTE

VILA MARIANA

SAÚDE

SÃO CAETANO
DO SUL

JABAQUARA

SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Fonte: Imagem Aérea Google Earth obtida em 11.01.2016. Delimitação Subprefeitura e
ZEIS-2 segundo Lei 13.885/04 e ZEIS-2 e ZEIS-5 conforme Projeto de Lei 272/2015.
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Quanto aos parâmetros de parcelamento do solo, a revisão da LPUOS
mantém, para as ZEIS, a dimensão máxima de 15.000 m², definindo a testada
máxima de 150 metros.
Em relação à destinação de áreas para a municipalidade foram estabelecidos,
para os diferentes tipos de loteamento previstos, percentuais que variam de 20%
(para loteamentos Tipo A, parcelamentos de glebas com área mínima de 15.000 m²
e máxima de 40.000 m²) a 40% (Loteamentos Tipo B, que correspondem a
parcelamentos de áreas superiores a 40.000 m²), que podem ser alocadas para área
verde, institucional ou sistema viário. No caso dos Loteamentos Tipo A, os 20%
correspondem a áreas sem afetação previamente definida e que serão objeto de
deliberação pelo órgão municipal competente em razão das carências e
necessidades da região onde o lote ou gleba está localizado. O mesmo se aplica a
10% da área parcelada em Loteamentos Tipo B. Porém, nos loteamentos para EHIS
denominados Parcelamento de Interesse Social – PIS, os percentuais de destinação
de área pública serão estabelecidos em decreto específico.
Ainda para os parcelamentos de solo, a revisão da LPUOS agrega as
seguintes exigências quanto à infraestrutura a ser implantada:


O sistema viário projetado deve ser entregue com ciclovias, para as
vias denominadas estruturais, ou ciclofaixas para as vias coletoras, de
modo a preparar a cidade para deslocamentos por meio de bicicleta;



Os passeios públicos em vias de pedestres devem atender à
declividade máxima de 8,33% estabelecida na NBR9050, que dispõe
sobre exigências de acessibilidade;



As calçadas, em qualquer tipo de via e não só nas exclusivas de
pedestres, devem garantir condições adequadas de acessibilidade, ter
no mínimo 30% de área permeável e arborização urbana implantada;



O sistema de escoamento de águas pluviais deve comportar
equipamentos de retenção ou infiltração e de dissipação de energia, de
modo a atenuar os picos de cheias;



Os sistema de distribuição de energia elétrica deve ser implantado por
meio de dutos enterrados;
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No entanto, para os EHIS prevalecem os parâmetros constantes de decreto
específico, tratado em capítulo próprio da presente dissertação.
Quanto aos parâmetros de ocupação do solo são definidos, no Artigo 56, os
seguintes parâmetros qualificadores, cujo objetivo é promover melhor relação e
proporção entre espaços públicos e privados:


fruição pública, que corresponde à área livre externa ou interna às
edificações, localizada nos pavimentos de acesso direto ao logradouro
público, com conexão em nível ao logradouro e demais espaços
públicos sempre que o lote tiver frente para mais de um logradouro
público, destinada à circulação de pessoas, não sendo exclusiva dos
usuários e moradores;



fachada ativa, que corresponde à exigência de ocupação da extensão
horizontal da fachada por uso não residencial com acesso direto e
abertura para o logradouro, a fim de evitar a formação de planos
fechados na interface entre as construções e os logradouros,
promovendo a dinamização dos passeios públicos;



limite de vedação do lote, que consiste na restrição à extensão do
fechamento do lote por anteparo vertical vedado, de modo a possibilitar
permeabilidade visual do lote;



destinação de área para alargamento do passeio público.

Tais parâmetros são importantes instrumentos que conferem qualidade
urbanística aos empreendimentos e recebem, na revisão da LPUOS, os seguintes
incentivos:


São consideradas áreas não computáveis as áreas construídas no
nível da rua com fachada ativa mínima de 25% (vinte e cinco por cento)
de cada uma das testadas e no mínimo 3 m (três metros), destinadas a
usos classificados na categoria não residencial permitidos até o limite
de 20% (vinte por cento) da área construída computável total nos
EHIS;
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Em ZEIS, a observância do recuo de frente será facultativa na hipótese
em que houver doação de área para alargamento do passeio público, a
fim de que este passe a ter a largura mínima de 5 metros;



A destinação de áreas verdes à municipalidade exigida em
parcelamentos do solo podem ser reduzidas em até 50% caso seja
instituída a fruição pública na área correspondente;



Isenção parcial de Outorga Onerosa -

em determinadas zonas,

quando adotado o instrumento da fruição pública.
Além dos incentivos acima elencados, os parâmetros qualificadores são
obrigatórios em empreendimentos com áreas entre 10.000 m² e 15.000 m²
localizados nas zonas ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZC, ZCa, ZM, ZMa, ZDE-1, ZDE2 e ZPI-1 e ZPI-2.
Em relação aos parâmetros de ocupação do solo, cabe destacar as seguintes
mudanças em relação às ZEIS-2:


Coeficiente de Aproveitamento máximo: subiu de 2,5 para 4;



Taxa de Ocupação: subiu de 0,5 para 0,85 (lotes até 500 m²) e 0,7
(lotes superiores a 500 m²);

Em relação aos recuos frontais, foram mantidos os 5 metros e as
possibilidades de supressão estabelecidas anteriormente, além daquelas já citadas
previstas na revisão da LPUOS. Não consta mais a fórmula que vincula o recuo
frontal à largura da via, quando esta tiver menos de 12 metros de largura.
Quanto aos recuos de fundos e laterais, continuam podendo ser suprimidos
nos primeiros pavimentos, porém até a altura de 10 metros, e não mais 6 metros
como previsto na Lei 13.885 de 2004. Em pavimentos localizados em alturas
superiores, o recuo a ser obedecido é de 3 metros, não mais se aplicando cálculo de
majoração à medida que aumente a altura da edificação.
Nas ZEIS-2, fica mantido o gabarito de altura sem limite conforme LPUOS
vigente.
No que diz respeito aos usos nas ZEIS-2, além da definição quanto aos
percentuais mínimos obrigatórios e permitidos para HIS 1, HIS 2, HMP e outros
usos, a revisão da LPUOS incentiva a diversidade de usos ao estabelecer que até
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20% das áreas construídas em EHIS destinadas a usos não residenciais são
consideradas como não computáveis no coeficiente de aproveitamento.
Não são exigidas vagas de automóvel para usos residenciais. Por outro lado,
há exigência de número mínimo de vagas de bicicleta, assim como exigência de
vestiário para usuários de bicicleta em determinados imóveis de uso não residencial.
A permissão de implantação de usos fica, ainda, vinculada à largura da via de
acesso. Porém, não consta a largura mínima de via para HIS, o que será objeto do
decreto específico.
No que diz respeito à melhoria das condições ambientais da cidade, foi criada
a Quota Ambiental (QA), que corresponde a um conjunto de regras de ocupação dos
lotes maiores que 500 m² objetivando qualificá-los ambientalmente, tendo como
referência uma medida da eficácia ambiental para cada lote, expressa por um índice
que agrega indicadores de cobertura vegetal e drenagem, que variam em função da
localização do empreendimento na cidade e do tamanho do lote.
Nos processos de licenciamento de edificações novas ou de reformas com
alteração de área construída superior a 5%, em lotes maiores que 500 m², será
exigida uma pontuação mínima de QA, em função da localização e tamanho do lote.
Nesta pontuação, são consideradas medidas como ajardinamento, cobertura
vegetal, ‘telhado verde’, jardins verticais, áreas permeáveis e estruturas de
reservação de águas pluviais. Quanto maior a adoção de tais medidas, maior a
pontuação. A adoção das soluções são incentivadas, inclusive, com abatimentos em
eventuais valores de outorga onerosa decorrentes do direito de construir acima do
coeficiente básico de aproveitamento.
A taxa mínima de permeabilidade varia entre 0,1 e 0,2 de acordo com o
‘perímetro de qualificação ambiental’ onde o empreendimento está inserido, de
acordo com a divisão municipal expressa no Mapa 3 do Projeto de Lei.
Para empreendimentos de Habitação de Interesse Social os parâmetros da
QA, segundo o Projeto de Lei da LPUOS, seriam regulamentados em decreto
específico, tratado no capítulo a seguir.
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5.3 Decreto nº 56.759/16: novas regras para HIS
Em 7 de janeiro de 2016 foi publicado o Decreto 56.759 (São Paulo, 2016),
que “estabelece disciplina específica de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem
como normas edilícias para Habitação de Interesse Social, Habitação de Mercado
Popular,

além

de

Empreendimento

de

Habitação

de

Interesse

Social,

Empreendimento de Habitação de Mercado Popular e Empreendimento em Zona
Especial de Interesse Social, nos termos da Lei nº 16.050, de 31 de Julho de 2014 –
PDE”.
Este Decreto passa a incidir nos projetos de HIS a partir da data de sua
publicação, trazendo novos parâmetros urbanísticos em substituição àqueles
vigentes entre 2004 e início de 2016 , revogando o Decreto 44.667/04 e suas
alterações.
Cabe destacar o Artigo 25, por meio do qual são especificados os parâmetros
constantes

de

outros

dispositivos

legais,

especialmente

a

Legislação

de

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS e Código de Obras – COE não se
aplicam à Habitação de Interesse Social e do Mercado Popular:

Art. 25. Não se aplicam para HIS, HMP, EHIS, EHMP e EZEIS as
disposições da legislação de parcelamento uso e ocupação do solo
não mencionadas neste decreto.
§ 1º Não se aplicam as disposições do COE não mencionadas neste
decreto e tampouco as exigências relativas a:
I - sistema de aquecimento de água por meio de energia solar de que
trata a Lei nº 14.459, de 3 de julho de 2007;
II - reserva de áreas verdes nos estacionamentos, estabelecida pela
Lei n° 13.319, de 5 de fevereiro de 2002;
III - destinação de unidade e vaga para zelador, estabelecida pela Lei
nº 11.783, de 26 de maio de 1995.
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A seguir é apresentada uma análise comparativa de cada parâmetro
conforme nova legislação vigente para a produção de HIS em relação àquela vigente
entre 2004 e 2016, objeto das análises realizadas.

Parâmetro 1: Usos obrigatórios e permitidos
Artigos 8 e 12 do Decreto 56.759/16
Segundo o Decreto 56.759/16, nas ZEIS-2 é obrigatória a seguinte
destinação:
a) no mínimo 80% (oitenta por cento) do total de área construída computável
a ser edificada para HIS, com o mínimo de 60% destinado a HIS 1;
b) no máximo 20% (vinte por cento) para HMP ou outros usos.
Apesar da porcentagem maior exigida para HIS em relação à legislação
anterior, ao associar-se com outros parâmetros, como aqueles que consideram
como áreas não computáveis aqueles destinados a usos complementares e o
significativo aumento do Coeficiente de Aproveitamento nas ZEIS-2, pode-se
considerar que na nova legislação não houve prejuízo em relação à legislação
anterior no que diz respeito à criação de usos complementares em EHIS,
especialmente porque foram criados incentivos aos usos complementares. Segundo
o artigo 12 do novo decreto, em empreendimentos de HIS são considerados como
não computáveis para efeito de coeficiente de aproveitamento as áreas construídas:

Art. 12 Em EHIS, EHMP e EZEIS, consideram-se não computáveis:
I - em todas as zonas de uso, a área construída:
(…)
c) destinada a usos não residenciais nR abertos ao público ou de uso
institucional, no pavimento ao nível da rua, até o limite de 20% (vinte
por cento) da área computável destinada a HIS ou HMP;
(…)
IV - apenas em ZEIS: a área construída destinada a uso não
residencial nR até o limite de 20% (vinte por cento) da área
computável destinada a HIS e HMP.
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Com isso, foram criados mecanismos que incentivam a criação de usos
complementares ao habitacional e à adoção dos ‘parâmetros qualificadores’
denominados ‘fachada ativa’ e ‘fruição urbana’ previstos no Projeto da Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
Deste modo, pode-se inferir que a nova legislação apresenta condições mais
favoráveis à qualidade urbanística dos empreendimentos em relação à legislação
vigente de 2004 a 2016, no que diz respeito aos usos obrigatórios e permitidos.

Parâmetro 2: Criação de Áreas públicas
Artigo 29 do Decreto 56.759/16
Na nova legislação a exigência para doação de áreas verdes se restringe aos
empreendimentos que envolvam loteamento e desmembramento. Uma vez que,
conforme Artigo 25 do Decreto 56.759/16, não se aplicam aos EHIS as disposições
da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo não mencionadas neste
decreto, não é obrigatório o parcelamento de lotes com área acima de 15.000 m²,
tampouco a doação de áreas públicas em empreendimentos cujo lote originário
ultrapasse esta área.
Deste modo, ao diminuir a quantidade de situações nas quais a destinação de
áreas públicas é obrigatória, pode-se afirmar que a nova legislação, segundo este
parâmetro, é menos favorável à qualidade urbanística dos empreendimentos em
relação à legislação anterior.

Parâmetro 3: Características exigidas para as vias de acesso
Artigo 19 do Decreto 56.759/16
O novo decreto estabelece que os Conjuntos Multifamiliares Verticais podem
ser implantados em vias oficiais com largura a partir de 8 metros, ao contrário da
legislação anterior que permitia acesso por vias com largura mínima de 6 metros. No
novo Decreto a largura mínima de 6 metros para a via de acesso é permitida
somente para empreendimentos com até 100 unidades habitacionais.
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Uma vez que houve aumento da largura mínima exigida para as vias de
acesso, permitindo assim melhores condições para as faixas de circulação de
pedestres e, eventualmente, bicicletas, pode-se afirmar que a nova legislação é mais
favorável, segundo este parâmetro, aos requisitos de qualidade urbanística em
relação à legislação anterior. No entanto, cabe observar que tal parâmetro, do ponto
de vista quantitativo, restringe a produção de HIS eliminando a possibilidade de
utilização de terrenos com acesso por via pública com largura entre 6 e 8 metros e
aproveitamento superior a 100 unidades habitacionais, o que era viável antes da
publicação do Decreto 56.759/16.

Parâmetro 4: Gabaritos permitidos
Quadro 3 do Decreto 56.759/16
Segundo o novo Decreto, não há limite de gabarito de altura para HIS em
ZEIS-2 e não se aplicam eventuais outras restrições relativas à LPUOS, mantendose somente eventuais restrições relativas à segurança do espaço aéreo.
Em relação à legislação anterior, pode-se afirmar que houve um retrocesso,
pois as restrições de gabarito antes aplicáveis segundo a LPUOS eram favoráveis à
qualidade urbanística já que buscavam proporcionar compatibilidade entre os novos
empreendimentos e a infraestrutura viária existente, favorecia a insolação das vias
públicas e harmonia entre as novas edificações e o entorno preexistente, condições
estas que foram prejudicadas com a desvinculação entre o gabarito de altura das
edificações e a largura das vias públicas de acesso, apesar de favorecer a produção
de HIS do ponto de vista quantitativo.

Parâmetro 5: Fechamentos
Decreto 56.759/16
Apesar dos avanços verificados no projeto de lei da nova LPOUS, que
estabelece incentivos e obrigatoriedades quanto ao limite de vedação dos lotes - que
consiste na restrição à extensão do fechamento do lote por anteparo vertical vedado
de modo a possibilitar permeabilidade visual do lote – tal avanço não foi incorporado
ao Decreto de HIS, permanecendo omissa qualquer especificação a este respeito (já
que, conforme artigo 25, não mais se aplicam para HIS disposições do COE não
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mencionadas no Decreto 56.759/16), de modo que não se observou alteração em
relação à legislação anterior quanto a um dos principais parâmetros que influenciam
na qualidade urbanística dos empreendimentos, conforme pôde ser observado na
análise de empreendimentos já construídos.

Parâmetro 6: Testadas
Artigo 19 do Decreto 56.759/16
O novo decreto mantém a exigência de testada mínima de 10,00 m (dez
metros) para empreendimentos de HIS em ZEIS-2, porém permitindo testadas
mínimas de 8,00 m (oito metros) para empreendimentos com até 100 unidades
habitacionais.
Pode-se considerar que, conforme novo Decreto, este parâmetro manteve as
mesmas condições favoráveis à qualidade urbanística em relação à legislação
anterior.

Parâmetro 7: Afastamento entre edificações
Artigo 24 do Decreto 56.759/16 e Seção 10.5 e 10.6 da Lei 11.228/92 (Código de
Obras e Edificações)
Segundo o Artigo 19 do Decreto 56.759/16 as edificações de HIS devem
atender as disposições do COE quanto à segurança de uso e distância entre os
blocos. Deste modo, permanecem as condições já previstas na legislação anterior,
na qual o parâmetro foi considerado favorável por proporcionar melhoria das
condições ambientais, porém desfavorável à composição de térreos contínuos junto
às vias públicas.

Parâmetro 8: Recuos obrigatórios
Quadro 3 do Decreto 56.759/16
O novo decreto mantém praticamente as mesmas disposições para os recuos
previstos na legislação anterior, com exceção da altura definida como cota de início
do cômputo dos recuos laterais e de fundos, que passou de 6 para 9 metros.
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A nova legislação mantém critérios para supressão dos recuos frontais o que,
isoladamente, foi considerado favorável à qualidade urbanística na legislação
vigente entre 2004 e 2016. No entanto, para estas situações, foi incorporado da
Revisão do Plano Diretor Estratégico (São Paulo, 2014) a exigência de doação de
área para o passeio público de modo que o mesmo tenha largura mínima final de 5
metros quando o empreendimento estiver localizado nos denominados Eixos de
Estruturação da Transformação1, aplicando-se assim os benefícios da supressão de
recuos frontais e de larguras mínimas adequadas para a circulação de pedestres.

Parâmetro 9: Coeficiente de Aproveitamento
Quadro 3 do Decreto 56.759/16
Segundo o Quadro 3 do Decreto 56.759/16, o Coeficiente de Aproveitamento
para empreendimentos de HIS em ZEIS-2 é corresponde a 4, enquanto a legislação
anterior preconizava Coeficiente 2,5.
Deste modo, pode-se afirmar que, apesar do aumento significativo do
incentivo à produção de HIS que esta mudança proporciona, os problemas já
identificados na legislação anterior foram potencializados, quais sejam: possível
incompatibilidade entre a capacidade de suporte da região que receberá tal
empreendimento e a nova demanda a ser atendida, no que concerne à infraestrutura
e serviços públicos disponíveis; induzir a empreendimentos mais adensados e
possivelmente verticalizados que os existentes no seu entorno, prejudicando assim a
harmonia da paisagem; favorecer as denominadas ‘ilhas de calor’ dada a maior
densidade construtiva.

Parâmetro 10: Taxa de Ocupação
Quadro 3 do Decreto 56.759/16
A nova Taxa de Ocupação corresponde a 0,8, contra a taxa de 0,5 prevista na
legislação anterior.

1

Vias que constituem elementos estruturais dos sistemas de transporte coletivo de média e alta
capacidade, existentes e planejados, e determinam áreas de influência potencialmente aptas ao
adensamento construtivo e populacional e ao uso misto entre usos residenciais e não residenciais
(São Paulo, 2014).
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Na análise realizada, a taxa 0,5, foi considerada favorável à qualidade
urbanística segundo os 2 critérios de análise aos quais foi submetido, já que a
similaridade do índice com o das demais zonas da cidade poderia proporcionar
harmonia entre ao EHIS e demais edificações do entorno e o fato de liberar 50% do
terreno de qualquer construção favoreceria as condições de conforto ambiental.
No entanto, a nova taxa vai de encontro a estes dois requisitos, uma vez que
se mostra superior àquela prevista para as demais zonas da cidade (segundo o
Projeto de Lei da nova LPUOS, as taxas para as demais zonas com características
compatíveis com o uso habitacional variam entre 0,5 e 0,7) e incentiva uma maior
ocupação do solo, o que prejudica as condições de conforto ambiental. Sendo
assim, pode-se considerar que, em relação a este parâmetro, a nova legislação se
mostra mais desfavorável em relação aos requisitos de qualidade urbanística
aplicáveis.

Parâmetro 11: Taxa de Permeabilidade
Quadro 3 do Decreto 56.759/16
A taxa de permeabilidade de 15% prevista na legislação anterior foi mantida
no novo Decreto, de modo que não foi observada alteração das condições de
qualidade urbanística aplicadas ao parâmetro.

Parâmetro 12: Vagas de estacionamento
Artigos 1 e 21 do Decreto 56.759/16
Permanece, no Decreto 56.759/16, a exigência segundo a qual a unidade de
HIS deve contar com, no máximo, 1 vaga de estacionamento para cada unidade
habitacional, não havendo exigência de quantidade mínima de vagas para EHIS.
Acrescenta-se agora, no Artigo 21, a exigência segundo a qual, havendo
vagas de automóveis a critério do empreendedor, o estacionamento deve contar
com vagas de bicicletas na proporção exigida na Lei nº 16.050, que dispõe sobre o
novo Plano Diretor.
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Deste modo, considera-se que o parâmetro já considerado favorável na
análise da legislação anterior, manteve sua essência e agregou novos elementos
favoráveis à qualidade urbanística, ao incentivar o uso de bicicleta.

Parâmetro 13: Dimensões mínimas e máximas de lotes
Decreto 56.759/16
O novo Decreto de HIS não especifica áreas mínima e máxima de lotes onde
podem ser implantados os EHIS. Dada a ausência deste parâmetro, fica prejudicada
a criação de áreas públicas em casos previstos na legislação anterior, segundo a
qual lotes com mais de 15.000 m² deveriam destinar 15% de sua superfície para
áreas verdes ou institucionais. Deste modo, pode-se considerar que, segundo este
parâmetro, houve um retrocesso na nova legislação vigente em relação à anterior,
potencializando a qualidade urbanística já identificada na legislação anterior para tal
parâmetro.

Parâmetro 14: Características das vias públicas projetadas
Quadro 5 do Decreto 56.759/16
Segundo o Decreto 56.759/16, o sistema viário público, quando previsto em
projeto, deverá seguir os critérios constantes do respectivo Quadro 5. No Quadro 6
é apresentada análise comparativa entre as exigências da legislação anterior e
aquelas constantes do novo decreto. Para tanto foram consideradas, do novo
decreto, as características das vias do tipo denominado VCV1, equivalente às vias
locais constantes da legislação anterior.
Pode-se observar no Quadro 6 que, apesar da manutenção da largura total
prevista para as vias, houve um ligeiro avanço quanto à priorização do pedestre no
dimensionamento do sistema viário, já que se estabelece para os passeios públicos
– ao menos em um dos lados da via – largura mínima que atenda a NBR 9050, que
dispõe sobre acessibilidade, em detrimento do leito carroçável.
No novo decreto, foi mantida a exigência de articulação do novo sistema
viário com via existente de largura mínima de 8 metros.
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Quadro 6

Comparação entre parâmetros para o sistema viário

Parâmetro

Decreto 44.667/04

Decreto 56.759/16

Largura mínima do leito carroçável

6 metros

5,8 metros

Largura mínima dos passeios

1 metro de cada lado da via

1 e 1,2 metros

Largura mínima total da via

8 metros

8 metros

Declividade longitudinal mínima

0,5%

0,5%

Declividade longitudinal máxima

15%

15%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados dos Decretos 44.667/04 e 56.759/16.

Apesar de representar um pequeno avanço, pode-se considerar que a nova
legislação, no que diz respeito às características do sistema viário projetado, é mais
favorável à qualidade urbanística em relação à anterior.

5.4 Avanços observados
A partir da revisão do Plano Diretor Estratégico foram introduzidas, na
legislação urbanística do município de São Paulo, algumas inovações bastante
favoráveis à qualidade urbanística, inovações estas parcialmente incorporadas à
legislação específica para empreendimentos de Habitação de Interesse Social.
Em relação aos parâmetros que induzem à compatibilidade entre novos
empreendimentos e a capacidade das áreas urbanas que os receberão, no que diz
respeito à infraestrutura existente, foi mantida, por um lado, a exigência de largura
mínima de vias de acesso em função do uso pretendido, porém restringindo-se a
largura mínima de 6 metros, prevista na legislação anterior, aos empreendimentos
com até 100 unidades habitacionais, passando a ser exigida largura de 8 metros
quando o número de unidades for maior. Pode-se considerar que, apesar de
restringir quantitativamente o uso de determinados terrenos à produção de HIS, esta
mudança é favorável à qualidade urbanística, ao vincular maiores larguras das vias
públicas à maior quantidade de unidades habitacionais às quais dá acesso,
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assegurando assim melhor compatibilidade entre a infraestrutura urbana existente e
os novos empreendimentos.
Por outro lado, neste quesito, foi suprimida disposição que vinculava recuos,
gabaritos máximos e largura de vias – quando inferiores a 12 metros – o que em
tese

pode

prejudicar

a

compatibilidade

entre

a

demanda

gerada

pelo

empreendimento e a infraestrutura do entorno, já que o dispositivo previsto na
legislação ainda vigente tinha potencial para, indiretamente, controlar o potencial
construtivo do empreendimento em virtude da característica da via de acesso.
Observa-se também, com base nas novas ZEIS estabelecidas para a
Subprefeitura do Ipiranga, que o maior incremento em número de novas áreas
delimitadas como ZEIS-2 ocorreu, principalmente, na porção mais distante do centro
metropolitano e menos dotada de infraestrutura e serviços públicos. Associando-se a
criação de novas ZEIS-2 nas áreas mais periféricas com o aumento do potencial
construtivo dos terrenos – medida essencial para fomentar a produção de HIS e
minimizar o importante déficit habitacional do município – em virtude do aumento do
Coeficiente de Aproveitamento para 4, pode-se inferir que houve certo prejuízo no
que diz respeito à compatibilidade entre a demanda de infraestrutura e serviços
públicos geradas pelo empreendimento e a capacidade do entorno preexistente.
Ainda em virtude do aumento do Coeficiente de Aproveitamento para os
empreendimentos em ZEIS-2 e da manutenção do gabarito máximo sem limite de
altura, é possível que seja prejudicada a harmonia entre as edificações dos EHIS e
aquelas existentes no entorno, uma vez que, nas ZEIS, será permitido construir até 4
vezes a área do terreno com edificações sem limite de altura, enquanto nas demais
zonas da cidade prevalecerá coeficientes de aproveitamento menores (entre 1 e 2
na maior parte das zonas e com necessidade de outorga onerosa quando maior que
1) e gabaritos de até 28 metros de altura.
Por outro lado, quanto à integração socioespacial entre os novos
empreendimentos e o tecido urbano preexistente, além da manutenção de medidas
já vigentes como a possibilidade de supressão de recuos frontais e doação de áreas
para usos públicos em casos específicos, foram propostas medidas importantes
denominadas na revisão da LPUOS como Parâmetros Qualificadores – instrumentos
de aplicação incentivada: fruição urbana e fachada ativa. Tais instrumentos
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coadunam com os princípios defendidos por Jacobs (1961) e Gehl (2013) e são
compatíveis com a Carta do Novo Urbanismo (CNU, 1996)
Tais parâmetros foram incorporadas ao novo decreto de HIS por meio do
Artigo 12, segundo o qual as áreas destinadas aos usos não residenciais ou de uso
institucional abertos ao público no nível da rua até o limite de 20% da área destinada
a HIS ou HMP são consideradas como não computáveis para o cálculo do
Coeficiente de Aproveitamento.
No entanto, um avanço importante para a integração dos empreendimentos
ao seu entorno, previsto no Projeto de Lei da revisão da LPUOS, que trata do limite
de vedação do lote, não foi incorporado à nova legislação de HIS.
A não exigência de quantidade mínima de vagas de estacionamento, já
avaliada como favorável à qualidade urbanística em todos os critérios de análise aos
quais foi submetida, foi mantida. Além disso, houve um ligeiro ganho em relação à
legislação anterior quanto ao incentivo aos deslocamentos por meio de bicicletas ao
ser exigido que, havendo vagas de estacionamento por decisão do empreendedor,
devem ser previstas vagas em quantidade proporcional destinada a bicicletas. A
circulação de pedestres foi favorecida, ainda, em função da possibilidade de
supressão do recuo frontal quando houver doação de faixa do terreno privado para
alargamento dos passeios públicos.
Em relação à diversidade de usos, a mesma passou a ser incentivada em
empreendimentos de Habitação de Interesse Social, uma vez que áreas destinadas
a usos não residenciais instalados no nível da fachada são considerados, como já
citado quando tratada a integração socioespacial do empreendimento com seu
entorno, não computáveis no cálculo do Coeficiente de Aproveitamento até o limite
de 20% das áreas destinadas a HIS e HMP.
A aplicação de tais parâmetros, favoráveis à integração socioespacial, à
diversidade de usos (Jacobs, 1961) e deslocamentos à pé e por meio de bicicleta
nos empreendimentos contribuem, ainda, com a vitalidade urbana e sensação de
segurança por parte do cidadão que usufrui do EHIS.
No que diz respeito às condições de conforto ambientai nos EHIS, ficam
mantidos os parâmetros relativos às distâncias das edificações entre si – objeto da
legislação edilícia, especialmente o Código de Obras. Já em relação às vias
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públicas, foram suprimidos dispositivos que vinculavam gabaritos de altura com
aumento de recuo frontal quando as vias possuem menos de 12 metros de largura, o
que em tese pode prejudicar as condições de insolação das vias públicas,
especialmente nos casos de HIS em ZEIS 2 onde não há limites para a altura dos
edifícios e houve aumento do Coeficiente de Aproveitamento - CA máximo e Taxa de
Ocupação - TO.
O aumento do CA e da TO isoladamente pode, em virtude do consequente
acréscimo de área construída em um mesmo espaço, contribuir com o aumento das
denominadas ‘ilhas de calor’.
Acrescenta-se, ainda, que outras medidas que poderiam favorecer a melhoria
das condições ambientais, previstas no Projeto de Lei da LPUOS, não foram
incorporadas ao novo decreto de HIS. Dentre tais medidas cabe destacar:


Criação da quota ambiental, que obriga e incentiva a adoção de
medidas relacionadas à vegetação – como ajardinamento, cobertura
vegetal, ‘telhados verdes’ e jardins verticais – e favoráveis ao manejo
de águas pluviais – tais como manutenção de áreas permeáveis e
criação de dispositivos de reservação e retardo de escoamento de
águas

pluviais

–

que

visam

à

qualificação

ambiental

dos

empreendimentos. Para empreendimentos de Habitação de Interesse
Social os parâmetros da QA, segundo o Projeto de Lei da LPUOS,
seriam regulamentados em decreto específico o que, no entanto, não
ocorreu no Decreto 56.759/16;


Medidas que incentivam os deslocamentos a pé e por bicicletas –
dentre as quais se destacam as especificações para passeios públicos
e ciclovias nas vias projetadas em novos loteamentos. O avanço
observado no dimensionamento de vias projetadas foi muito pequeno e
se restringe a um ligeiro aumento do passeio de pedestre em um dos
lados da via, que passa de 1 metro para 1,2 metro, aumento
insuficiente para garantir arborização urbana, criação de ciclovias e de
áreas permeáveis no passeio público.
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A despeito da questão da qualidade urbanística favorecida ou não pela nova
legislação voltada à produção de HIS, pode-se afirmar que em dois aspectos foram
substancialmente incorporados ao novo decreto: o incentivo à produção quantitativa
de novas habitações, especialmente com o aumento significativo do coeficiente de
aproveitamento dos terrenos; a simplificação da legislação aplicável à produção de
HIS, uma vez que define com maior clareza quais são os parâmetros de outros
dispositivos legais, como a LPUOS e o COE, são aplicáveis aos EHIS.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos 27 Princípios da Carta do Novo Urbanismo - documento básico do

movimento de origem norte-americana denominado Congress for the New Urbanism
– discutidos à luz do referencial teórico obtido por meio da revisão bibliográfica do
tema, foram levantados requisitos de qualidade urbanística, traduzidos em 11
Critérios Técnicos de Análise aplicados a 14 Parâmetros Urbanísticos da legislação
que dispõe a respeito da produção de Habitação de Interesse Social e à Área de
Estudo, consistentes em 12 Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS-2 localizadas
na Subprefeitura do Ipiranga. A pesquisa teve como objetivo geral analisar a
contribuição da legislação à qualidade urbanística dos empreendimentos de
Habitação de Interesse Social e seu entorno imediato. Tendo em vista a recente
revisão do Plano Diretor Estratégico do Município, da Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo – ainda em tramitação - e da publicação do Decreto 56.759/16
onde constam os novos parâmetros específicos para HIS, foram analisados os
avanços deste novo marco legal em relação aos parâmetros vigentes no período
estudado.
De acordo com a pesquisa realizada, foram considerados favoráveis à
qualidade urbanística a maior parte do grupo denominado Parâmetros Urbanísticos
quando submetidos aos Critérios de Análise (61,54% das aplicações).
Já a Área de Estudo foi dividida em duas categorias: 9 áreas denominadas
ZEIS ‘Vazias’ – áreas onde ainda não havia sido implantados empreendimentos
habitacionais – e 3 áreas denominadas EHIS, correspondente às 3 ZEIS-2 com
empreendimentos já construídos. Das ZEIS ‘Vazias’, a maior parte da aplicação dos
Critérios de Análise (67,68%) tiverem resultados favoráveis, enquanto os EHIS
apresentaram resultados inferiores (48,48%) das aplicações. Considerando a
totalidade da Área de Estudo, prevaleceu o resultado obtido pelas ZEIS ‘Vazias’ que,
pela quantidade significativamente maior, alçou o resultado global a 62,88% de
aplicações de Critérios de Análise favoráveis à qualidade urbanística.
A análise dos resultados parciais obtidos indica que a legislação vigente entre
2004 e 2016 era potencialmente favorável à qualidade urbanística, porém, quando
de sua aplicação, ficam evidentes suas limitações para a consecução de tal
resultado. Esta conclusão decorre, principalmente, da diferença observada entre os
resultados obtidos nos grupos dos Parâmetros e ZEIS ‘Vazias’, que possuem em
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comum o fato de representarem estritamente as definições contidas na legislação –
tendo sido assumidas para as ZEIS ‘Vazias’ algumas hipóteses consideradas mais
prováveis para empreendimentos de HIS – em contraponto ao resultado obtido no
grupo dos EHIS que, pelo fato de consistirem em empreendimentos já construídos,
sofreram influência por uma série de outros fatores – econômicos, culturais,
técnicos, etc. – que foram preponderantes na tomada de decisões e que não
necessariamente correspondem às melhores escolhas quanto à qualidade
urbanística dentre as soluções possíveis à luz da legislação.
Por outro lado, entre os grupos ZEIS ‘Vazias’ e EHIS – que apresentam
resultados quantitativos bem diferentes - existe em comum o fato de, diferentemente
do grupo Parâmetros Urbanísticos, possuírem localizações específicas, o que
indica a importância deste fator em relação aos resultados obtidos.
Dos 11 Critérios de Análise, que traduzem requisitos de qualidade urbanística
estabelecidos à luz dos Princípios da Carta do Novo Urbanismo, constatou-se que
em 4 a localização é o fator preponderante para o resultado obtido. Em outros 3
Critérios, esta preponderância é dividida entre a localização e outro Parâmetro
Urbanístico ou fator interveniente. Sendo assim, verifica-se que a localização é um
fator que implica diretamente na maior parte dos resultados relacionados à
qualidade urbanística dos empreendimentos de HIS.
Constatou-se ainda, especialmente a partir dos EHIS já construídos, o peso
de

determinados

Parâmetros

Urbanísticos

na

qualidade

urbanística

dos

empreendimentos analisados:


Fechamentos em relação à integração socioespacial entre o
empreendimento e seu entorno preexistente;



Características exigidas para as vias de acesso e Características
das vias públicas em relação ao impacto nas condições de circulação
de pedestres e de conforto ambiental nos empreendimentos e seu
entorno, em virtude das larguras exíguas dos passeios públicos.

No caso dos fechamentos, verificou-se que a solução mais adotada, muros
totalmente vedados por opção do empreendedor – fruto da ideia de segurança
normalmente gerada por este tipo de solução – prejudica a permeabilidade visual
entre o empreendimento e seu entorno, implicando na falta de apropriação dos
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espaços públicos lindeiros pela população, que passa a não mais utilizá-lo como
área de circulação e estar, contribuindo assim com a sua degradação e agravando a
sensação de insegurança no seu entorno.
Já o impacto das características das vias de acesso decorre da
impossibilidade de uma adequada arborização urbana, em função das larguras
exíguas dos passeios públicos.
Para ambos os critérios, são permitidas pela legislação vigente soluções mais
adequadas do ponto de vista da qualidade urbanística. Entretanto, devido à não
obrigatoriedade ou pela falta de incentivos, são adotadas soluções de menor custo,
ou que ocupem o menor espaço possível ou aquelas de maior aceitação pelos
futuros moradores do empreendimento, a despeito do prejuízo que causem à
qualidade do espaço público.
Ainda em relação às possibilidades previstas na legislação, porém não
concretizadas quando da implementação dos empreendimentos, cabe destacar a
diversidade de usos. A legislação permite, em empreendimentos de HIS, que até
30% da área construída seja destinada a outros usos que não a Habitação de
Interesse Social. Entretanto, os três empreendimentos já construídos analisados têm
uso exclusivamente residencial, não tendo sido implantados usos complementares
mesmo em situações onde a mesma não se verifique no entorno preexistente.
O mesmo em relação às vagas de estacionamento: apesar de não exigido,
todos os três empreendimentos construídos contavam com estacionamento para
veículos ocupando, praticamente, a maior parte do espaço disponível no nível térreo.
Como resultado da conjunção dos resultados desfavoráveis em Critérios de
Análise anteriores, cabe destacar o resultado negativo do requisito ‘sensação de
segurança’ por parte da população que deveria usufruir os espaços públicos
envoltórios aos empreendimentos, a qual decorre da falta de ‘vitalidade urbana’ e
“olhos para a rua”, em parte consequência das soluções urbanísticas adotadas pelos
empreendimentos.
Além das limitações verificadas para a concretização de soluções mais
adequadas, é evidente a ausência, na legislação pertinente à Habitação de Interesse
Social, de previsão de medidas que estimulem deslocamentos a pé e de bicicleta.
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Já a revisão da legislação aplicável, cuja fase inicial foi superada quando da
aprovação e sanção da revisão do Plano Diretor Estratégico em 2014, encontra-se
em etapa importante que é a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo - LPUOS, cujo Projeto de Lei apresenta inovações expressivas, parte delas
incorporadas ao decreto já publicado com os novos parâmetros a serem obedecidos
em empreendimentos de HIS.
Tais inovações consistem em novos instrumentos urbanísticos que vão ao
encontro dos conceitos de qualidade urbanística identificados na pesquisa realizada
e incentivos ou obrigatoriedades para a sua efetiva aplicação.
Dentre os principais instrumentos por meio dos quais o novo marco legal
busca conferir qualidade ao espaço urbano destacam-se:


fruição pública no pavimento de acesso às edificações;



estímulo ao comércio e os serviços locais instalados em fachadas
ativas;



lotes com uso misto;



limite de vedação dos lotes;



destinação de área para alargamento do passeio público;



quota ambiental.

Dentre tais parâmetros qualificadores previstos no Projeto de Lei da LPUOS,
foram incorporados ao Decreto 56.759/16, específico para HIS e HMP, o incentivo à
fruição pública e à implantação de comércios e serviços no pavimento de acesso, o
que induz às fachadas ativas e lotes de uso misto. Tal incentivo se dá ao não
considerar tais áreas como computáveis para cálculo do Coeficiente de
Aproveitamento quando estas corresponderem a até 20% da área construída
destinada à HIS. Além disso, há obrigatoriedade de destinação de área para
alargamento do passeio público quando houver supressão do recuo frontal de
edificações, associando-se assim dois parâmetros considerados favoráveis à
consecução da qualidade urbanística.
Por outro lado, além de não incorporar parâmetros qualificadores necessários
e importantes como o limite de vedação dos lotes e não apresentar os critérios
específicos para aplicação da quota ambiental em empreendimentos de HIS,
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determinadas disposições também contidas nesta revisão da legislação, compatíveis
com o legítimo e necessário incremento quantitativo da produção de habitação social
– dada a dificuldade na aquisição de terra urbana bem localizada a um custo
compatível – podem apresentar resultados desfavoráveis em determinados aspectos
relacionados à qualidade urbanística.
Dentre tais disposições, cabe ressaltar o aumento do Coeficiente de
Aproveitamento permitido nas ZEIS, inclusive nas ZEIS-2. O novo coeficiente de
aproveitamento, que permite construir até 4 vezes a área de terrenos localizados em
ZEIS pode contribuir com a sobrecarga na infraestrutura e nos serviços públicos
existentes no entorno e com o efeito denominado ‘ilha de calor’, ao promover a
concentração de áreas construídas.
Tais impactos podem ser mitigados ou minimizados se adotadas medidas
adequadas. No caso das condições ambientais, caberia vinculação entre o
Coeficiente de Aproveitamento adotado e as medidas relativas à vegetação e
drenagem no cômputo da pontuação da Quota Ambiental, o que, no entanto, ainda
não foi considerado em decreto específico para HIS, conforme previsto no Projeto da
LPUOS. Em relação à capacidade de infraestrutura, cabe vincular a localização das
ZEIS a regiões dotadas de infraestrutura e serviços públicos com capacidade de
atendimento à demanda gerada na implementação dos EHIS. No entanto, o que se
verificou na Subprefeitura do Ipiranga foi a concentração de novas ZEIS-2 nas áreas
mais periféricas da Subprefeitura do Ipiranga, em detrimento das áreas mais
centrais. Alternativamente, como solução parcial da questão, poderia ser analisada a
possibilidade de tornar obrigatórios usos não residenciais em EHIS quando adotados
os coeficientes máximos em regiões onde os serviços públicos são escassos.
Especificamente em relação às medidas previstas na revisão da LPUOS para
fomento à produção habitacional, cabe destacar a criação da Cota de Solidariedade
que, em sua concepção original, contribuiria também com a qualidade urbanística, já
que estimularia a diversidade de usos e perfis populacionais em uma mesma área
urbana ao exigir a destinação de parte da área de grandes empreendimentos
imobiliários a unidades habitacionais de interesse social. Entretanto, a previsão de
alternativas à construção de HIS junto ao empreendimento, como a doação de
terrenos em outras partes da cidade ou a doação de valor monetário equivalente ao
fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano descaracterizam a principal qualidade
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do instrumento, apesar de mantidas as condições para fomentar a também
importante produção quantitativa de habitação social para enfrentamento do déficit.
Apesar de alguns avanços verificados na nova legislação no que diz respeito
à qualidade urbanística dos empreendimentos, tais como o incentivo à fruição
urbana dos pavimentos térreos, à diversidade de usos e à criação de fachadas
ativas, caberia, ainda, estabelecer mecanismos que incentivem a adoção de
medidas favoráveis a qualidade urbanística que são possíveis, segundo a legislação,
mas cuja aplicação fica a cargo do empreendedor que, por questões relacionadas
aos custos incidentes ou à cultura urbanística atual, que privilegia o isolamento e
segregação em prol de uma suposta promoção de maior segurança pessoal e
patrimonial, não são, na prática, adotados.
Cabe, ainda, refletir sobre a adoção de medidas que visem maior equilíbrio
entre parâmetros que priorizam o necessário e legítimo incremento quantitativo à
produção de moradias – especialmente o aumento significativo do Coeficiente de
Aproveitamento - em relação à qualidade urbanística e ambiental resultante, seja por
meio de medidas preventivas (como designação das melhores localizações urbanas,
dotadas de infraestrutura e serviços públicos, para a implementação de
empreendimentos mais adensados), mitigadoras ou compensatórias. Será uma
oportunidade, também, para reflexão acerca das questões fomentadas na pesquisa
realizada, inclusive para discussão de questões suscitadas na revisão da LPUOS,
como os eventuais impactos do aumento do Coeficiente na infraestrutura e no
ambiente urbano e medidas que os mitiguem ou compensem.
Especial atenção deve ser dada ainda, em empreendimentos de HIS, à
definição de características das vias de acesso aos empreendimentos ou para estes
projetadas, visando garantir melhores condições de circulação de pedestres e
bicicletas, além de propiciar o resgate da rua como espaço de estar e manifestação
da vida comunitária.
Em virtude da dificuldade de aquisição de terra urbana bem localizada a um
custo compatível, por certo são legítimas as flexibilidades que incentivem um
incremento quantitativo da produção de Habitação de Interesse Social, o que é
essencial para atendimento ao enorme déficit habitacional, especialmente nas
menores faixas de renda, inclusive eventuais concessões em prol da produção
quantitativa e viabilidade econômica e política em detrimento da qualidade
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urbanística. Entretanto, deve-se buscar medidas que tragam equilíbrio entre os
diversos fatores intervenientes e mantenham o espírito dos avanços identificados no
arcabouço urbanístico promovido pela revisão do PDE - já aprovado - e LPUOS - em
tramitação, pela relevância que a Habitação de Interesse Social tem na formação da
cidade e na diversificação do tecido urbano.
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APÊNDICE A – Fichas de Análise de Parâmetros Urbanísticos

Parâmetro 1: Usos obrigatórios 2004 - 2016
Artigo 3º do Decreto 44.667/04
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de transporte
público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região dotada
de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana,
favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área dotada de infraestrutura e
com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial entre
os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?
D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a diversidade
de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e a vitalidade
urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação de
‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de áreas
livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre
si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos
e referências urbanas?

I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica entre as
edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes
no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação de
segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem positivamente
para as condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
A legislação exige em ZEIS 2 que no mínimo 70% da área construída seja destinada
a HIS, de modo que os outros usos podem perfazer, no máximo, 30% da área
construída em ZEIS, criando possibilidade de diversidade de usos nos
empreendimentos.
Ao permitir usos complementares ao residencial, a legislação abre a possibilidade
de criação de ‘fachadas ativas’.
A legislação exige em ZEIS 2 que no mínimo 70% da área construída seja destinada
a HIS, de modo que os outros usos podem perfazer, no máximo, 30% da área
construída em ZEIS. Dentre os 'outros usos' permitidos, incluem-se usos públicos,
como áreas verdes e institucionais. No entanto, o parâmetro específico em pauta
não exige área mínima a ser destinado a outros usos que não o de HIS, deste
modo, considera-se que o mesmo não induz à criação de áreas livres de uso
comunitário.
n/a

1

Um dos principais fatores que geram a sensação de segurança por parte dos
moradores e transeuntes de determinada área é a diversidade de usos ao longo dos
diversos que tem como uma de suas consequências prováveis maior movimento de
pessoas ao longo dos diversos períodos do dia. Ao permitir outros usos que não a
HIS, este parâmetro da legislação contribui para a sensação de segurança.
n/a

1

1
0

4
3
75,00%

Parâmetro 2: Criação de Áreas públicas 2004 - 2016
Artigo 60 do Decreto 44.667/04
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

A criação de áreas públicas no próprio empreendimento podem constituir recurso de
integração do empreendimento de HIS com seu entorno, especialmente em regiões
carentes de tais áreas. Ao exigir a destinação de 15% de áreas públicas em EHIS
cujo terreno tenha mais de 15.000m² de área, a legislação contribui para tal
integração.
n/a

1

n/a
A exigência da destinação de 15% de áreas públicas (áreas verdes ou institucionais)
em EHIS cujo terreno tenha mais de 15.000m² de área contribui para a diversidade
de usos em empreendimentos de HIS.
n/a

1

A exigência da destinação de 15% de áreas públicas (áreas verdes ou institucionais)
em EHIS cujo terreno tenha mais de 15.000m² de área atende ao critério de
qualiadade urbanístico definido.

1

n/a

Um dos principais fatores que geram a sensação de segurança por parte dos
moradores e transeuntes de determinada área é a diversidade de usos ao longo dos
diversos que tem como uma de suas consequências prováveis maior movimento de
pessoas ao longo dos diversos períodos do dia. Deste modo, a exigência da
destinação de 15% de áreas públicas (áreas verdes ou instituicionais) em EHIS cujo
terreno tenha mais de 15.000m² de área contribui para a diversidade de usos e, por
consequência, à sensação de segurança por parte da população que usufruirá o
local.
n/a

1

4
4
100,00%

Parâmetro 3: Características exigidas para as vias de acesso
2004 – 2016
Artigo 44 do Decreto 44.667/04, alterado pelo Decreto nº 54.074/13
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23

10, 11, 16, 19 e 23

17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

Ao exigir largura mínima para vias oficiais de acesso aos empreendimentos, a
legislação busca garantir condições para que a Habitação de Interesse Social seja
produzida em locais onde haja um mínimo de infraestrutura urbana, atendendo
positivamente ao critério de qualidade urbanística estabelecido.
Ao exigir largura mínima para vias oficiais de acesso aos empreendimentos, a
legislação busca garantir condições mínimas de integração entre o empreendimento
e seu entorno. Entretanto, tal dimensão prioriza a circulação de automóveis, em
detrimento do uso da via pública pelo pedestre e pela bicicleta, não contribuindo, de
fato, para a integração da população.
n/a

1

As larguras mínimas exigidas pela legislação quanto às vias oficiais de acesso aos
EHIS de 6 metros para conjuntos multifamiliares verticais (condomínios) e de 8
metros para loteamentos não especifica a largura mínima para passeios de
pedestres ou ciclovias. Pode-se afirmar, ainda, que tais dimensões são exíguas para
comportar, além do transporte individual por automóveis, as faixas necessárias para
os três modos prioritários de deslocamentos conforme princípios de qualidade
urbanística adotados. O dimensionamento exigido para os passeios públicos não
atendem, sequer, a largura mínima de 1,2 metros para acessibilidade conforme
exigido pela NBR9050.
n/a

0

Ao priorizar a circulação de veículos nas vias de acesso, a legislação não cria
condições adequadas para as ‘fachadas ativas’, já que o bom desempenho destas
requer condições adequadas de circulação de pedestres.
n/a

0

0

Ao priorizar a circulação de veículos nas vias de acesso em detrimento da
circulação de pedestres e ciclistas, a legislação não incentiva o movimento de
pessoas nas áreas públicas, o que prejudica a adequação deste parâmetro aos
requisitos de qualidade urbanística elencados.
0
As larguras mínimas estabelecidas para as vias de acesso não contemplam, para os
passeios de pedestres, larguras mínimas compatíveis com a arborização do
sistema viário e que incentivem deslocamentos a pé de e de bicicleta, de modo que
não contribuem com a melhoria das condições de conforto ambiental da cidade.

0

6
1
16,67%

Parâmetro 4: Gabaritos máximos 2004 - 2016
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo)
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?
D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?

J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

Ao relacionar o gabarito (altura) máxima das edificações em função da largura da
via de acesso, quando esta corresponder a menos de 12 metros, associando-a aos
recuos frontais exigidos, a legislação favorece a compatibilidade entre o EHIS e a
infraestrutura da região que o receberá.
n/a

1

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a

A aplicação deste critério faz com que os gabaritos adotados desconsiderem
aqueles existentes em áreas já consolidadas, podendo implicar em falta de
harmonia entre as novas edificações e seu entorno preexistente, principalmente ao
considerarmos que as Zonas Especiais, como é o caso das ZEIS, implicam na
aplicação de critérios diferentes das zonas nas quais se inserem, sendo o gabarito
das edificações um elemento de grande impacto na paisagem da cidade e de fácil
percepção.
n/a

0

A exigência de largura mínima para vias de acesso a empreendimentos, associado
aos recuos frontais exigidos para edificações verticais, podem contribuir
favoravelmente à incidência solar na via pública e edificações confrontantes.

1

3
2
66,67%

Parâmetro 5: Fechamentos 2004 - 2016
Seção 10.1 da Lei 11.228/9 (Código de Obras e Edificações)
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?

H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

Ao não especificar critérios específicos para fechamentos em EHIS, prevalece o
0
disposto no Código de Obras e Edificações segundo o qual, quando construídos, os
fechamentos tem como única exigência a altura máxima de 3 metros, exceto quando
vazado em mais de 90% da superfície. Levando-se em consideração que a altura
máxima de 3 metros é adotada na vasta maioria dos casos, a falta de especificação
para fechamentos permite que sejam utilizados muros totalmente vedados que em
muito prejudicam a integração espacial entre o empreendimento e seu entorno, de
modo que esta parâmetro, aplicada a legislação vigente, não contribui para a
qualidade urbanística dos empreendimentos.
n/a
n/a
n/a

O conceito de 'fachada ativa' está diretamente associado ao uso de um determinado
espaço interno, privado, e tratamento dado à sua interface com um espaço externo,
público, de modo que o primeiro constribua com a vitalidade do segundo. No que diz
respeito à interface entre ambos os espaços, oas características dos fechamentos
poderiam contribuir para a obtenção de tais resultados quando implementados usos
compatíveis (institucionais, comerciais ou de serviços) nos térreos das edificações
(o que é permitido), porém a legislação não apresenta nenhuma normativa a este
respeito.
n/a

0

n/a

O tratamento dado ao perímetro dos empreendimentos pode influenciar a sensação
de segurança percebida pelos que ali transitam. Perímetros com fechamentos
murados, empenas cegas, prejudicam tal sensação, enquanto fechamentos
vazados, como gradis, favorecem a vigilância mútua entre espaços internos e
externos. Entretanto, a legislação não apresenta nenhuma contribuição neste
sentido, ficando a exclusivo critério do empreendedor o tratamento a ser dado ao
perímetro do terreno.
n/a

0

3
0
0,00%

Parâmetro 6: Testadas 2004 - 2016
Artigo 77 do Decreto 44.667/04
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

A legislação exige, para Conjunto Multifamiliar Vertical, testada mínima de 10
metros. Tal dimensão é suficiente estritamente para viabilizar o acesso de pedestres
e veicular ao empreendimento, independentemente da dimensão do
empreendimento, e permitem o parcelamento do solo em lotes menores. Testadas
maiores, quando adequadamente tratadas em relação aos usos lindeiros à via
pública e ao fechamento (áreas de lazer com gradis, comércios cofigurando
'fachadas ativas', etc.), podem contribuir para a qualidade do espaço público.
Entretanto, grandes testadas quando vedadas por muros cegos podem prejudicar a
qualidade da via pública e inibir a sua utilização por pedestres, causando um dano
potencialmente maior que o benefício obtido quando dado o primeiro tratamento
citado que, conforme demais critérios pertinentes, não é de adoção obrigatória.
Deste modo infere-se que, ao não exigir testadas maiores que o necessário para dar
acesso veicular e de pedestre ao empreendimento, este parâmetro analisado
isoladamente evita faces cegas e contribui para uma melhor integração do
empreendimento com seu entorno. Porém, cabe ressaltar que, em determinados
terrenos, grandes extensões de fachadas são inevitáveis e, nestes casos, a
qualidade urbanística dependerá, essencialmente, da aplicação do parâmetro
‘Fechamentos’, também abordado na presente pesquisa.
n/a

1

n/a
n/a

Ao exigir testada mínima de 10 metros, suficiente estritamente para viabilizar o
acesso de pedestres e veicular ao empreendimento, a legislação não contribui para
a criação de fachadas ativas.
n/a

0

n/a

Em consequência da análise do critério C, considera-se que a testada mínima
exigida para EHIS, limitada ao necessário aos acessos de pedestres e veicular,
contribui positivamente para a sensação de segurança.
n/a

1

3
2
66,67%

Parâmetro 7: Afastamento entre edificações 2004 - 2016
Seção 10.5 e 10.6 da Lei 11.228/9 (Código de Obras e Edificações)
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?
D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?

J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a

Este parâmetro define somente o afastamento entre as edificações, não implicando
em nenhuma medida adicional que busque garantir harmonia entre as edificações
novas e existentes, indo de encontro a soluções que adotem geminação entre
edificações de diferentes lotes, o que é bastante comum na cidade tradicional e
favoreceria a continuidade urbana do ponto de vista do pedestre.
n/a

0

Os afastamentos entre edificações tem como uma das principais funções garantir
boas condições e insolação e ventilação, tanto para os espaços das edificações em
si quanto para seu entorno imediato, de modo que tal parâmetro contribui a favor
das condições de conforto ambiental.

1

2
1
50,00%

Parâmetro 8: Recuos obrigatórios 2004 - 2016
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) e Artigo 46 do Decreto 44.667/04
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?

21 e 23

J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

24 e 26

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

Os recuos estabelecidos pela legislação, especialmente os frontais, são parâmetros
que influenciam de maneira importante a relação entre um determinado espaço
construído e seu entorno, principalmente no pavimento térreo das edificações.
Quanto menor o recuo frontal, maiores as possibilidades de se criar 'fachadas ativas'
e 'olhos nas ruas'. A legislação dispensa recuos laterais nos dois primeiros
pavimentos e estabelece a princípio 5 metros de recuo frontal que, porém, pode ser
suprimido desde que atendidos alguns critérios contidos no artigo 46, contribuindo
assim para a integração entre empreendimento e a via pública e, por consequência,
com seu entorno.
n/a

1

n/a
n/a

Sim, ao permitir a supressão de recuos, este parâmetro se mostra favorável à
criação de 'fachadas ativas'.
n/a

1

A legislação estabelece critérios de afastamento entre as edificações de um
determinado empreendimento e o alinhamento de seu lote, buscando garantir,
principalmente, boas condições de insolação e ventilação às edificações vizinhas e
as áreas públicas envoltórias. Ao dispensar recuos laterais até o segundo pavimento
e permitir a supressão do recuo frontal, o parâmetro permite a harmonia entre
edificações novas e existentes onde há uma maior influência quanto à qualidade
urbanística, ou seja, nos térreos das edificações.
A possibilidade de supressão de recuos frontais, ao incentivar a criação de
'fachadas ativas' e de 'olhos nas ruas', é favorável à sensação de segurança por
parte da população que circula nas áreas públicas envoltórias do empreendimento.
Sim, ao buscar garantir boas condições de ventilação e insolação.

1

1

1

1

6
6
100,00%

Parâmetro 9: Coeficiente de Aproveitamento 2004 - 2016
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) e Decreto 54.074/13
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?

C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?
D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?

21 e 23

J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

24 e 26

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

O Coeficiente Máximo de aproveitamento para EHIS em ZEIS 2 é de 2,5 vezes a
área do terreno, para toda a cidade, exceto na Macrozona de Proteção Ambiental.
Este elevado coeficiente é favorável à produção de HIS, pois permite um melhor
aproveitamento do terreno, porém pode gera incompatibilidade entre a demanda
gerada pelo empreendimento e a infraestrutura existente onde o mesmo será
implantado, sendo possível, inclusive, que alguns locais comportem coeficientes
ainda maiores. Seria mais adequado se tais coeficientes - sem deixar de permitir um
bom aproveitamento do terreno e incentivar a produção de HIS - variassem de
acordo com a região que receberá o EHIS e de acordo com sua capacidade de
suporte pela infraestrutura.
n/a

0

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a

Por apresentar um coeficiente de aproveitamento mais elevado em relação à
maioria das zonas da cidade - e por se constituir em Zonas Especiais que consistem
em áreas menores inseridas dentro do outras zonas - o elevado coeficiente de
aproveitamento estabelecido para as ZEIS 2 induz a uma maior verticalização e
ocupação do terreno, podendo implicar em desarmonia em relação às construções
do entorno.
Coeficientes de aproveitamento mais elevados, como o permitido em ZEIS 2,
implicam em maiores áreas construídas e, consequentemente, maior população e
movimento de pessoas, contribuindo assim com a sensação de segurança.
Coeficientes de aproveitamento mais elevados, como o permitido em ZEIS 2,
implicam em maiores áreas construídas e, normalmente, implicam na formação das
denominadas 'ilhas de calor', de modo que este parâmetro, isoladamente, não
contribui com boas condições de conforto ambiental.

0

1

0

4
1
25,00%

Parâmetro 10: Taxa de Ocupação 2004 - 2016
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo)
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?
D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a

Por estabelecer taxa de ocupação do terreno similar à das demais zonas da cidade,
este parâmetro da legislação, analisado isoladamente, contribui para a harmonia
entre as novas edificações em ZEIS 2 e aquelas existentes no entorno.
n/a

1

Ao liberar 50% do solo para áreas não construídas, como áreas permeáveis e
arborizadas, este parâmetro contribui para boas condições de conforto ambiental.

1

2
2
100,00%

Parâmetro 11: Taxa de Permeabilidade 2004 - 2016
Quadro 2j da Lei 13.885/04 (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo)
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?
D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a

n/a

n/a
A exigência quanto à preservação de parte do terreno como área permeável
contribui com as condições de conforto ambiental, ao minimizar as 'ilhas de calor',
incentivar a arborização e reter parte das águas pluviais.
1
1
100,00%

Parâmetro 12: Vagas de Estacionamento 2004 - 2016
Artigo 32 do Decreto 44.667/04
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?

17

G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?

18, 20 e 25

H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

20 e 27

21 e 23

24 e 26

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.

Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

Ao não exigir quantidade mínima de vagas de estacionamento para EHIS (é
estabelecido somente quantidade máxima de 1 vaga por unidade habitacional), a
legislação contribui com a integração do empreendimento ao seu entorno, já que
libera espaços, especialmente no térreo, para outros usos mais propícios a tal
integração, assim como estimula maior utilização do espaço público por meio de
deslocamentos a pé, criando maiores possibilidades de interação entre as pessoas.
n/a

1

Ao não exigir quantidade mínima de vagas de estacionamento para EHIS, a
legislação contribui para a utilização dos outros meios de deslocamento.
Ao não exigir quantidade mínima de vagas de estacionamento para EHIS, a
legislação contribui com a integração do empreendimento ao seu entorno, já que
libera espaços, especialmente no térreo, para outros usos, dentre os quais usos
comerciais, serviços e institucionais.
Ao não exigir quantidade mínima de vagas de estacionamento para EHIS, a
legislação permite a liberação de espaços, especialmente no térreo, para outros
usos, dentre os quais usos comerciais, serviços e institucionais, compatíveis com a
criação de 'fachadas ativas'.
n/a

1
1

1

n/a

Ao não exigir quantidade mínima de vagas de estacionamento para EHIS, a
legislação desestimula a criação de bolsões de estacionamento e libera espaços no
lote permitindo, inclusive, maior proximidade entre as áreas edificadas - onde estão
localizadas as unidades habitacionais - e as vias públicas, incentivando assim 'olhos
nas ruas' e contribuindo com a sensação de segurança por parte de quem circula
nas vias públicas do entorno.
Ao não exigir quantidade mínima de vagas de estacionamento para EHIS, a
legislação permite a liberação de espaços, especialmente no térreo, para outros
usos que contribuem para melhoria das condições de conforto ambiental, além de
desestimular a utilização do transporte individual a favor da diminuição da emissão
de poluentes.

1

1

6
6
100,00%

Parâmetro 13: Dimensões Máximas de Lotes 2004 - 2016
Artigo 43 do Decreto 44.667/04
Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e 23

17
18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?
H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?

K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

Ao limitar as dimensões dos lotes a 15.000m², a legislação obriga que glebas
maiores sejam objeto de parcelamento do solo, obrigando à doação de áreas para
uso público, que favorecem a integração do empreendimento com seu entorno, ao
incentivar a diversidade de usos e a criação de áreas agregadoras. A limitação do
tamanho dos lotes pode, ainda, minimizar a criação de extensas testadas que,
quando tratadas inadequadamente em relação aos fechamentos, podem gerar
danos significativos à qualidade urbanística do entorno. Sendo assim, considera-se
favorável o parâmetro ao critério estabelecido.
n/a

1

n/a
Ao limitar as dimensões dos lotes a 15.000m², a legislação obriga que glebas
maiores sejam objeto de parcelamento do solo e a doação de áreas para uso
público, incentivando a diversidade de usos.
n/a
Ao limitar as dimensões dos lotes a 15.000m², a legislação obriga que glebas
maiores sejam objeto de parcelamento do solo, obrigando à doação de áreas para
uso público, que favorecem a criação de áreas com tais características.

1

n/a

Ao limitar as dimensões dos lotes a 15.000m², a legislação obriga que glebas
maiores sejam objeto de parcelamento do solo, obrigando à doação de áreas para
uso público, que favorecem a integração do empreendimento com seu entorno, ao
incentivar a diversidade de usos e a criação de áreas agregadoras. A limitação do
tamanho dos lotes pode, ainda, minimizar a criação de extensas testadas que,
quando tratadas inadequadamente em relação aos fechamentos, podem gerar
danos significativos à qualidade urbanística do entorno e a sensação de segurança.
Deste modo, infere-se que ambas as consequências da aplicação deste parâmetro
são favoráveis à sensação de segurança.
n/a

1

3
3
100,00%

Parâmetro 14: Características das vias públicas projetadas
2004 - 2016
Capítulo V – Seção V do Decreto 44.667/04 e alterações do Decreto nº 54.074/13

Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23

10, 11, 16, 19 e 23

17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério de Análise

A: A legislação incentiva empreendimentos com acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A legislação incentiva empreendimentos inseridos na malha urbana, em região
dotada de infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos inseridos em área
dotada de infraestrutura e com boa localização dentro da cidade?
C: Os parâmetros urbanísticos da legislação favorecem a integração socioespacial
entre os novos empreendimentos e o tecido urbano preexistente?

D: A legislação propicia a produção de HIS em áreas com população detentora de
diferentes perfis socioeconômicos?
E: A legislação prioriza, em empreendimentos de habitação de interesse social,
deslocamentos a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

F: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo proporcionam a
diversidade de usos urbanos e a apropriação do espaço público pela população e
a vitalidade urbana?
G: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a criação
de ‘fachadas ativas’ nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social?

H: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo induzem à criação de
áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e integração da população
beneficiária entre si e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido
urbano e criando marcos e referências urbanas?
I: Os parâmetros de uso e ocupação do solo favorecem uma relação harmônica
entre as edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato?
J: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo favorecem a sensação
de segurança da população moradora e usuária dos empreendimentos de HIS?
K: Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo contribuem
positivamente para as condições de conforto ambiental no empreendimento e
entorno.
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

n/a

n/a

As dimensões mínimas estabelecidas para as vias públicas locais (preponderantes
em empreendimentos de HIS) priorizam a circulação de veículos, determinando
somente 1 metro de passeio público de cada lado da via. Tal dimensão não
incentiva a utilização da via pública como circulação de pedestres e tampouco como
espaço de estar da população, prejudicando assim a função da rua como espaço de
integração.
n/a

0

As dimensões mínimas estabelecidas para as vias públicas locais (preponderantes
em empreendimentos de HIS) priorizam a circulação de veículos de passeio (6
metros de largura), determinando somente 1 metro de passeio público de cada lado
da via. Tal dimensão não incentiva a deslocamentos a pé e bicicleta. Acrescenta-se
que as dimensões estabelecidas para os passeios de pedestres não garantem as
questões de acessibilidade exigidas na Norma NBR 9050.
n/a

0

O conceito de 'facha ativa' pressupõe mais intensos e lentos de pedestres
incentivados pelo tratamento dado a fachadas ao longo do térreo. Porém, as
dimensões mínimas estabelecidas para os passeios públicos em empreendimentos
de HIS não incentivam tais percursos.
n/a

0

n/a

Ao não incentivar a circulação de pedestres e diminuir o movimento de pessoas nas
vias públicas, este parâmetro não favorece a sensação de segurança.
As larguras mínimas estabelecidas não contemplam, para os passeios de pedestres,
condições compatíveis com a arborização do sistema viário e que incentivem
deslocamentos a pé de e de bicicleta, de modo que não contribuem com a melhoria
das condições de conforto ambiental da cidade.

0
0

5
0
0,00%

152

APÊNDICE B – Fichas de Análise da Área de Estudo

ZEIS 2 – C001 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual
Descrição:
Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Avenida Tancredo Neves com a Rua Vergueiro
Terreno vazio, residências unifamiliares, edifícios residenciais (não EHIS).
Área inserida em tecido urbano consolidado, lindeira a vias de importância
metropolitana.
8,7 km
<15.000m²
29.8.2015 e 7.11.2015

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13

Fonte: Google Earth, 5.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de transporte
público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e contribui
para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios
urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação de
Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração com a
estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?

Fonte: Autor, 29.8.2015

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

Sim, a área é relativamente bem atendida por transporte público integrado ao sistema
metroviário, com opções de deslocamento até o centro da cidade com tempo mínimo de 35
minutos.

1

Sim, esta ZEIS-2 está inserida na malha urbana consolidada e é constituída, em sua maior
porção, por vazio urbano.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporciona condições de
integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a área hoje vazia
detém largas testadas em nível voltadas para a Avenida Tancredo Neves, Rua Vergueiro e a
via local denominada Rua Abraão Calux possibilitando, inclusive, promover articulação entre
as mesmas.
Sim, na medida que predomina na região população de perfil socioeconômico de renda
média, a inserção do público de EHIS na região propiciará diversidade.
Apesar do intenso trânsito de veículos o entorno da ZEIS é dotado de calçadas em
dimensões e condições relativamente boas, proximidade com a estrutura cicloviária
permanente da cidade a partir da Rua Elba, localizada a aproximadamente 350 metros, além
de dispor de uma quantidade razoável de alternativas de transporte público, em especial
ônibus integrados à malha metroviária.

1

1

8, 12, 15, 21 e 23

E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos seguros a
pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

10, 11, 16, 19 e 23

F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos urbanos, a
apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?

Sim, entorno da área dispõe de usos complementares ao residencial.

1

G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas ativas’?

Sim, tendo em vista dispor de grandes testadas voltadas para vias importantes, que
comportam usos compatíveis com o conceito de ‘fachadas ativas’.

1

As dimensões da área livre existente na ZEIS disponível para implantação do EHIS são
inferiores a 15.000m², de modo que não haveria obrigatoriedade de criação de áreas
públicas em caso de implantação de EHIS. Porém,a existência de grande área livre de uso
público vizinha à ZEIS que já cumpre a função.

1

Sim, tendo em vista a diversidade tipológica da região, inserida em uma Zona Mista de
Média Densidade conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente (PMSP, 2004).

1

17

18, 20 e 25

20 e 27

H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público que
favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros vizinhos,
promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e referências urbanas?
Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços livres no entorno com tais
características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações a
serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no entorno
imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito sem limite
permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da população
que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as condições de
conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Apesar de haver condições que propiciem a circulação de pedestres, tal movimento não foi
observado durante as visitas realizadas, não sendo constatada condições que favoreçam a
sensação de segurança no entorno da ZEIS.
A proximidade com a Avenida Tancredo Neves, com intenso fluxo de veículos, não
favorecem as condições de conforto ambiental no empreendimento e seu entorno,
especialmente no que diz respeito ao conforto acústico em em relação à emissão de gases
poluentes pelos veículos que ali circulam diariamente.

1

0

0
11
9
81,82%

ZEIS 2 – C002 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual
Descrição:
Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Rua Dom Pedro Eggerath com a Rua Dr. Nicolau Alberto Defina
Terrenos vazios, residências unifamiliares, edifícios residenciais (não
EHIS).
Área inserida em tecido urbano consolidado com predominância de uso
residencial e ocupação subnormal no entorno.
9,5 km
<15.000m²
29.8.2015 e 12.11.2015

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao centro
metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de transporte
público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e contribui
para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios
urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação de
Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração com a
estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?

8, 12, 15, 21 e 23

E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos seguros a
pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

10, 11, 16, 19 e 23

F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos urbanos, a
apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?

17

18, 20 e 25

20 e 27

G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público que
favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros vizinhos,
promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e referências urbanas?
Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços livres no entorno com tais
características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações a
serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no entorno
imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito sem limite
permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da população
que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as condições de
conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 12.11.2015

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

Sim, a área é relativamente bem atendida por transporte público integrado ao
sistema metroviário, com opções de deslocamento até o centro da cidade com
tempo mínimo de 35 minutos.
Sim, esta ZEIS-2 está inserida na malha urbana consolidada dotada de
infraestrutura.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporciona condições
de integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a
área hoje vazia detém largas testadas voltadas para diversas vias possibilitando,
inclusive, promover articulação entre as mesmas.
Sim, atualmente a área já apresenta tal diversidade, contemplando desde núcleo
habitacional irregular, residências unifamiliares de renda média e média-alta, até
conjuntos habitacionais populares mais antigos.
Apesar do intenso trânsito de veículos o entorno da ZEIS é dotado de calçadas em
dimensões e condições relativamente boas, proximidade com a estrutura cicloviária
permanente da cidade a partir da Rua Alcides Boscolo localizada a
aproximadamente 150 metros, além de dispor de uma quantidade razoável de
alternativas de transporte público, em especial ônibus integrados à malha
metroviária.
Sim, o entorno da área dispõe de usos complementares ao residencial.

1

Sim, tendo em vista dispor de grandes testadas voltadas para diversas vias, que
comportam usos compatíveis com o conceito de ‘fachadas ativas’.
As dimensões das áreas livres existentes na ZEIS disponível para implantação do
EHIS são inferiores a 15.000m², de modo que não haveria obrigatoriedade de
criação de áreas públicas em caso de implantação de EHIS. Porém,a existência de
grande área livre de uso público vizinha à ZEIS que já cumpre a função.

1

Sim, tendo em vista a diversidade tipológica da região - incluindo conjuntos verticais
de habitação social mais antigos - inserida em uma Zona Mista de Média Densidade
conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente (PMSP, 2004).

1

Pode-se observar grande movimentação de pessoas, especialmente aquelas
moradoras do núcleo habitacional irregular existente na ZEIS, podendo-se inferir
que a áreas induz a sensação de segurança aos transeuntes.
Comparativamente à ZEIS 2 – C001, esta se encontra mais protegida em relação à
Avenida Tancredo Neves e boa parte das vias do entorno são bem arborizadas, de
modo que a localização da ZEIS é favorável às condições de conforto ambiental.

1

1

1

1

1

1

1

11
11
100%

ZEIS 2 – C003 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual
Descrição:
Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13

Rua Chafic Ganem com a Rua Italva
Terreno vazio e residências predominantemente unifamiliares.
Área inserida em tecido urbano em fase de consolidação com
predominância de uso residencial no entorno.
10,1 km
<15.000m²
29.8.2015 e 7.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e
contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação
de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração
com a estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?

8, 12, 15, 21 e 23

E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos
seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

10, 11, 16, 19 e
23

F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?

17

18, 20 e 25

20 e 27

G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público
que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros
vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços
livres no entorno com tais características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações
a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no
entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito
sem limite permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da
população que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 29.8.2015

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

Sim, a área é relativamente bem atendida por transporte público, com opções de
deslocamento até o centro da cidade com tempo mínimo de 42 minutos.

1

Sim, esta ZEIS-2 está inserida na malha urbana consolidada e é constituída, em
sua maior porção, por vazio urbano.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporciona condições
de integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a
área hoje vazia detém largas testadas em nível voltadas para a Avenida Nossa
Senhora das Mercês e Rua Italva, com características urbanas distintas
possibilitando, inclusive, promover articulação entre as mesmas.
Sim, na medida que predomina na região população de perfil socioeconômico de
renda média, a inserção do público de EHIS na região propiciará diversidade.
O entorno da ZEIS é dotada de calçadas em dimensões e condições relativamente
boas, proximidade com a estrutura cicloviária permanente da cidade a partir da Rua
Agagiba, localizada a uma quadra do terreno, além de dispor de uma quantidade
razoável de alternativas de transporte público, em especial ônibus integrados à
malha metroviária.
Sim, o entorno da área dispõe de usos complementares ao residencial,
especialmente na Avenida Nossa Senhora das Mercês.
Sim, tendo em vista dispor de testada de dimensão voltada para a Avenida Nossa
Senhora das Mercês, que comportam usos compatíveis com o conceito de
‘fachadas ativas’.
As dimensões das áreas livres existentes na ZEIS disponível para implantação do
EHIS são inferiores a 15.000m², de modo que não haveria obrigatoriedade de
criação de áreas públicas em caso de implantação de EHIS. Além disso, não se
constata no entorno áreas livres de uso público que contemplem esta função.

1

Sim, tendo em vista a diversidade tipológica da região, inserida em uma Zona Mista
de Alta Densidade conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente (PMSP,
2004).

1

Tal sensação foi observada na Avenida Nossa Senhora das Mercês. Já no acesso
pela Rua Italva, tal sensação pode ter sido prejudicada pela condição atual do
terreno, murado em via de uso predominantemente residencial. Entretanto, dadas
as características dos imóveis desta última, constituída por residências em lote
padrão voltados para a via pública, favorável à vigilância do espaço público pelos
próprios moradores – ‘olhos nas ruas’ (Jacobs, 1961), pode-se afirmar que o
terreno possui condições de propiciar boas condições de segurança.
O terreno em declive voltado para a vertente leste apresenta boas condições de
receber insolação, não se observando fatores que possa, a priori, prejudicar
condições de conforto ambiental.

1

1
1

1
1

0

1

11
10
90,91%

ZEIS 2 – C004 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual
Descrição:

Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

Rua Pantaleão Dantas com Rua Pelegrino Varoni
Terreno vazio.
Área inserida em tecido urbano em fase de consolidação com
predominância de uso residencial e ocupação subnormal no
entorno.
11,1 km
<15.000m²
29.8.2015 e 7.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e
contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?

C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação
de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração
com a estrutura urbana preexistente no entorno?

7 e 13

D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?

8, 12, 15, 21 e 23

E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos
seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

10, 11, 16, 19 e
23
17

18, 20 e 25

20 e 27

F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?
G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público
que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com
bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com
espaços livres no entorno com tais características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as
edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de
aproveitamento e gabarito sem limite permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da
população que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 29.8.2015

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

Sim, a área é relativamente bem atendida por transporte público, com opções de
deslocamento até o centro da cidade com tempo mínimo de 44 minutos.

1

Sim, esta ZEIS-2 está inserida na malha urbana consolidada e é constituída, em sua
maior porção, por vazio urbano.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporciona condições de
integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a área hoje
vazia detém largas testadas voltadas as a Estrada das Lágrimas, Rua Pantaleão Dantas
e Rua Pelegrino Varoni. Apesar da situação em relação à Estrada das lágrimas não se
muito favorável à integração do terreno devido ao declive, há boa relação entre o terreno
e as demais vias de acesso, podendo a relação com a estrada das Lágrimas ser
otimizada por meio do projeto arquitetônico.
Não, na medida que predomina na região população de perfil socioeconômico de renda
média, média-baixa e baixa, a inserção do público de EHIS na região não propiciará
diversidade.
O entorno da ZEIS é dotado de calçadas cujas dimensões são minimamente adequadas
para circulação e algumas opções de transporte público. Porém, não se observa
infraestrutura cicloviária no entorno.
Sim. o entorno da área dispõe de usos complementares ao residencial, especialmente
na Estrada das Lágrimas.
Sim, a testada voltada para a Estrada das Lágrimas é propícia à instalação de usos
compatíveis com o conceito de ‘fachadas ativas’.
As dimensões reduzidas da área disponível na ZEIS e sua topografia não são favoráveis
à criação de áreas livres públicas no próprio empreendimento. Tais áreas se
apresentam, ainda, de maneira muito rarefeita no entorno.

1

Sim, tendo em vista a diversidade tipológica da região, inserida em uma Zona Mista de
Média Densidade conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente (PMSP, 2004).

1

Tal sensação foi observada na Estrada das Lágrimas. Já no acesso pela via local Rua
Pantaleão Dantas, tal sensação pode ter sido prejudicada pela condição atual do terreno,
murado em via de uso predominantemente residencial. Entretanto, dadas as
características dos imóveis desta última, constituída por residências em lote padrão
voltados para a via pública, favorável à vigilância do espaço público pelos próprios
moradores, pode-se afirmar que o terreno possui condições de propiciar boas condições
de segurança.
O terreno em declive voltado para a vertente norte apresenta boas condições de receber
insolação, não se observando fatores que possa, a priori, prejudicar condições de
conforto ambiental.

1

0

0

1
1
0

1

11
8
72,73%

ZEIS 2 – C005 (IP) EHIS
Localização
Uso Atual
Descrição:
Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24
7 e 13

8, 12, 15, 21 e 23

10, 11, 16, 19 e
23

Avenida Marginal Direita Anchieta com a Rua Padre Jerônimo
Vermin
EHIS construído.
EHIS construído em área lindeira à Rodovia Anchieta.
12 km
<15.000m²
29.8.2015 e 7.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise

A: A localização do EHIS proporciona aos beneficiários acesso adequado
ao centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de
sistema de transporte público apropriado?
B: O EHIS está inserido na malha urbana, em região dotada de
infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos com boa
localização dentro da cidade? Caso não, o EHIS dispõe usos
complementares ao residencial que atendam aos serviços essenciais à
população que ali reside?
C: Foi observada a integração socioespacial entre o EHIS e o tecido urbano
preexistente?
D: O EHIS foi implantado em área com população detentora de diferentes
perfis socioeconômicos?
E: A localização do EHIS favorece a priorização de deslocamentos a pé, de
bicicleta e por meio do transporte coletivo? M: O EHIS proporciona
circulação e estacionamento adequados de veículos sem, contudo,
priorizá-los em relação aos percursos a pé, de bicicleta e ao transporte
público?
F: O EHIS proporciona diversidade de usos urbanos e cria condições de
apropriação do espaço público pela população e a vitalidade urbana?
G: O EHIS possui ‘fachadas ativas’?

17

18, 20 e 25

20 e 27
21 e 23

H: O EHIS possui áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e
integração da população beneficiária entre si e com bairros vizinhos,
promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização do EHIS já conta com
espaços livres no entorno com tais características?
J: As edificações implantadas no EHIS possuem uma relação harmônica
com aquelas preexistentes no entorno imediato?
J: O EHIS proporciona sensação de segurança da população moradora e
usuária dos empreendimentos de HIS?
K: O EHIS contribui positivamente para as condições de conforto ambiental
no entorno?

24 e 26

Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 7.11.2015

Critério atendido?

Análise Qualitativa

0 – Não / 1 - Sim

Não, o terreno fica a uma distância de 12 km do centro da cidade, com poucas opções
de transporte público, com tempo mínimo estimado em 59 minutos.

0

Sim. Apesar de estar localizada longe do centro metropolitano e em área limítrofe à
malha urbana pode-se considerar que está inserida na mesma, em área contemplada
com infraestrutura urbana mínima.

1

Não, o terreno tem todo seu perímetro murado, exceto no trecho de acesso de pedestres
e veicular, criando longo trecho cego ao longo da Rua Padre Jerônimo Vermin,
implicando em ruptura entre o empreendimento e seu entorno.
Sim, apesar da predominância de perfil socioeconômico de renda média, é possível
observar diversidade social no bairro onde o empreendimento está inserido.
Não se observam medidas no sentido de favorecer a circulação de pedestres, bicicletas
ou transporte público.

0

Não, o empreendimento é exclusivamente residencial, em entorno onde este uso
predomina e os usos complementares são rarefeitos.
Não, tampouco haveria compatibilidade entre as características da via de acesso com a
criação de 'fachadas ativas', uma vez que a localização do empreendimento,
confrontante da Rodovia Anchieta, não possui movimento de pedestres em potencial que
justificaria a adoção de tal recurso.
Não, o empreendimento conta exclusivamente com áreas livres condominiais, sem
nenhuma relação com o entorno.

0

Não, já que predomina gabarito horizontal no entorno, em contraponto ao
empreendimento que é bem verticalizado.
Não, especialmente pelo tratamento dado pelo empreendimento ao seu perímetro,
totalmente murado, gerando na via pública uma longa face cega que prejudica em muito
a sensação de segurança pelos transeuntes.
O empreendimento poderia ter adotado medidas para diminuir a aridez das vias do
entorno, tais como o plantio de árvores no passeio público ou nos recuos obrigatórios
junto à via pública. Acrescenta-se ainda que a proximidade com a Rodovia Anchieta
pode se tornar prejudicial no que diz respeito ao conforto acústico e quanto à emissão de
gases poluentes pelos veículos.

0

1
0

0

0

0

0

11
2
18,18%

ZEIS 2 – C006 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual
Descrição:
Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e
23
17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

Avenida do Cursino, Rua Ercílio Contrucci com a Rua Dr. Eugênio
Maia de Andrade
Terreno vazio.
Terreno vazio inserido em tecido urbano periférico limítrofe ao
Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (Parque do Estado).
12,7 km
>15.000m²
29.8.2015 e 12.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e
contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação
de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração
com a estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?
E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos
seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?
G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público
que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros
vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços
livres no entorno com tais características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações
a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no
entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito
sem limite permitido em tais áreas?

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da
população que ali circula?

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 29.8.2015

Análise Qualitativa

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

Não, o terreno fica a uma distância de 12,7 km do centro da cidade, com poucas opções
de transporte público, com tempo mínimo estimado em 67 minutos.

0

Sim. Apesar de estar localizada em área limítrofe à malha urbana pode-se considerar
que está inserida na mesma, em área contemplada com infraestrutura urbana mínima.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporciona condições de
integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a área hoje
vazia detém largas testadas voltadas para diversas vias possibilitando, inclusive,
promover articulação entre as mesmas.
Não, predomina no entorno população de renda média baixa e baixa, equivalente
àquela a ser atendida por EHIS.
Não se observam medidas no sentido de favorecer a circulação de pedestres, bicicletas
ou transporte público.
As grandes dimensões da ZEIS e a diversidade de vias de acesso são favoráveis à
implantação de usos complementares à habitação, com potencial de criação de nova
centralidade para a região.
Sim, dadas as grandes dimensões de testadas e diversidade de vias de acesso, entre
as quais se inclui a Avenida do Cursino.
As grandes dimensões da ZEIS e a diversidade de vias de acesso são favoráveis à
implantação de usos comunitários, com potencial de criação de nova centralidade para a
região.

1

Os elevados coeficientes de aproveitamento e gabaritos previstos para ZEIS
possivelmente resultarão em empreendimento verticalizado, que conflitará com as
características do entorno imediato onde predomina, por um lado, gabarito horizontal e,
por outro, o Parque do Estado.
As grandes dimensões da ZEIS e a diversidade de vias de acesso permitem que o
empreendimento constitua um elemento de vitalidade urbana especialmente com a
implantação de usos complementares. Porém, o fato da principal via de acesso da ZEIS,
a Avenida do Cursino, ter como um de seus confrontantes o Parque do Estado cujo
perímetro é integralmente murado, prejudica a sensação de segurança pelos
transeuntes, de modo que tal característica dependerá, preponderantemente, de
decisões de projeto que mitiguem tal condição, e não pela localização da ZEIS ou pelas
suas características atuais, sendo imprescindível a implantação de usos
complementares não residenciais.
A proximidade com o Parque do Estado favorece temperaturas mais amenas. As
grandes dimensões do terreno permitem grande liberdade por uma implantação que
favoreça as condições de insolação e iluminação das unidades habitacionais,
preservando também tais condições para o entorno do empreendimento.

0

0
0
1

1
1

0

1

11
6
54,55%

ZEIS 2 – C007 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual

Rua Roldão Euphrasio Leal com a Rua Prof. Artur Primavesi
Terreno vazio, Escola Pública (Centro de Educação Unificado –
CEU).

Descrição:

Área inserida em tecido urbano periférico, ocupada em sua
maior parte por edifício educacional público (CEU).

Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:

12,7 km

Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e
23
17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23

24 e 26

>15.000m²
29.8.2015 e 12.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e
contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação
de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração
com a estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?
E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos
seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?
G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público
que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros
vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços
livres no entorno com tais características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações
a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no
entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito
sem limite permitido em tais áreas?

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da
população que ali circula?

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?

Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 12.11.2015

Critério atendido?
0 – Não / 1 - Sim

Análise Qualitativa

Não, o terreno fica a uma distância de 12,7 km do centro da cidade, com poucas opções
de transporte público, com tempo mínimo estimado em 67 minutos.

0

Sim, está inserida em malha urbana periférica dotada de infraestrutura mínima.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporciona condições de
integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a área
passível de implantação do EHIS detém largas testadas voltadas para diversas vias
possibilitando, inclusive, promover articulação entre as mesmas.
Não, predomina no entorno população de renda média baixa e baixa, equivalente
àquela a ser atendida por EHIS.
Não se observam medidas no sentido de favorecer a circulação de pedestres - inclusive
as calçadas do entorno são bastante estreitas - bicicletas ou transporte público.
As grandes dimensões da ZEIS e a diversidade de vias de acesso são favoráveis à
implantação de usos complementares à habitação - aliás, na maior parte do terreno foi
implantado um Centro de Educação Unificado (CEU) - com potencial de criação de nova
centralidade para a região. No entorno há estabelecimentos de outros usos.
Sim, dadas as grandes dimensões de testadas e diversidade de vias de acesso.

1

As grandes dimensões da ZEIS e a diversidade de vias de acesso são favoráveis à
implantação de usos comunitários - aliás, na maior parte do terreno foi implantado um
Centro de Educação Unificado (CEU) - com potencial de criação de nova centralidade
para a região.

1

Sim, devido à diversidade tipológica do bairro onde a ZEIS está inserida, definida como
Zona Mista de Média Densidade conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente
(PMSP, 2004).

1

Apesar da diversidade de situações verificadas nas vias de acesso à ZEIS, em sua
maioria são constituídas por imóveis em lote padrão, com predominância residencial e
ocorrência de alguns estabelecimentos de uso comercial ou religioso que contribuem
com a vitalidade urbana e sensação de segurança. Tal situação fica prejudicada,
pontualmente, quando a ZEIS confronta com conjunto habitacional existente na Rua
Professor Artur Primavesi.
As grandes dimensões do terreno permitem grande liberdade por uma implantação que
favoreça as condições de insolação e iluminação das unidades habitacionais,
preservando também tais condições para o entorno do empreendimento. Tais
dimensões são propícias, ainda, à criação de áreas públicas e alargamento de calçadas,
de modo a implantar vegetação com o objetivo de atenuar a aridez atual das vias do
entorno.

1

0
0
1

1

1

11
8
72,73%

ZEIS 2 – C008 (IP) EHIS
Localização
Uso Atual
Descrição:

Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13

8, 12, 15, 21 e 23

10, 11, 16, 19 e
23

Rua Gonzalo Jimenez com a Rua Manoel Salgado
EHIS construído.
Área inserida em tecido urbano periférico, com empreendimentos
provavelmente enquadrados em HIS e Habitação de Mercado
Popular - HMP.
12,7 km
>15.000m²
29.8.2015 e 7.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério atendido?

Critério de Análise

Análise Qualitativa

A: A localização do EHIS proporciona aos beneficiários acesso adequado
ao centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de
sistema de transporte público apropriado?
B: O EHIS está inserido na malha urbana, em região dotada de
infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos com boa
localização dentro da cidade? Caso não, o EHIS dispõe usos
complementares ao residencial que atendam aos serviços essenciais à
população que ali reside?
C: Foi observada a integração socioespacial entre o EHIS e o tecido urbano
preexistente?

Não, o terreno fica a uma distância de 12,7 km do centro da cidade, com poucas opções
de transporte público, com tempo mínimo estimado em 74 minutos.

0

Sim, está inserida em malha urbana periférica dotada de infraestrutura mínima.

1

Não, os condomínios têm todo seu perímetro murado, exceto no trecho de acesso de
pedestres e veicular, criando longo trecho cego ao longo das vias do entorno, com as
quais não se relacionam espacialmente.
Sim, apesar da predominância de perfil socioeconômico de renda média, é possível
observar diversidade social no bairro onde o empreendimento está inserido. O próprio
empreendimento, pelo que se pôde observar quanto ao padrão construtivo aplicado,
contempla dois perfis socioeconômicos.
Não se observam medidas no sentido de favorecer a circulação de pedestres, bicicletas
ou transporte público.

0

Não. Apesar das grandes dimensões da ZEIS, os empreendimentos já implantados se
limitam a condomínios estritamente residenciais, não contribuindo com a vitalidade
urbana. No entorno, os usos não residenciais são, proporcionalmente, pouco
representativos.
Não. Apesar das grandes dimensões da ZEIS e disponibilidade de grandes testadas,
além de características urbanas favoráveis para tanto, o EHIS não possui 'fachadas
ativas'
Apesar das grandes dimensões da ZEIS, os empreendimentos já implantados se limitam
a condomínios estritamente residenciais com suas respectivas áreas comuns internas,
não possuindo áreas livres de uso comunitário. Porém, seu entorno possui espaços com
tais características.

0

Sim, devido à diversidade tipológica do bairro onde a ZEIS está inserida, definida como
Zona Mista de Média Densidade conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente
(PMSP, 2004).
Não, especialmente pelo tratamento dado pelo empreendimento ao seu perímetro,
totalmente murado, gerando na via pública uma longa face cega que prejudica em muito
a sensação de segurança pelos transeuntes.
O empreendimento poderia ter adotado medidas para diminuir a aridez das vias do
entorno, tais como o plantio de árvores no passeio público ou nos recuos obrigatórios
junto à via pública.

1

D: O EHIS foi implantado em área com população detentora de diferentes
perfis socioeconômicos?

E: A localização do EHIS favorece a priorização de deslocamentos a pé, de
bicicleta e por meio do transporte coletivo? M: O EHIS proporciona
circulação e estacionamento adequados de veículos sem, contudo,
priorizá-los em relação aos percursos a pé, de bicicleta e ao transporte
público?
F: O EHIS proporciona diversidade de usos urbanos e cria condições de
apropriação do espaço público pela população e a vitalidade urbana?
G: O EHIS possui ‘fachadas ativas’?

17

20 e 27

H: O EHIS possui áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e
integração da população beneficiária entre si e com bairros vizinhos,
promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização do EHIS já conta com
espaços livres no entorno com tais características?
J: As edificações implantadas no EHIS possuem uma relação harmônica
com aquelas preexistentes no entorno imediato?

21 e 23

J: O EHIS proporciona sensação de segurança da população moradora e
usuária dos empreendimentos de HIS?

24 e 26

K: O EHIS contribui positivamente para as condições de conforto ambiental
no entorno?

18, 20 e 25

Fonte: Autor, 29.8.2015

Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

0 – Não / 1 - Sim

1

0

0

1

0

0

11
4
36,36%

ZEIS 2 – C009 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual

Rua José Pereira Cruz
Escola Pública.

Descrição:

Área inserida em tecido urbano periférico, ocupada em sua
maior parte por edifício educacional público, não atendendo
ao uso mínimo de 70% para HIS.

Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:

13,6 km

Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5

6, 14 e 24

7 e 13
8, 12, 15, 21 e 23
10, 11, 16, 19 e
23
17

18, 20 e 25

20 e 27

<15.000m²
29.8.2015 e 12.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e
contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação
de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração
com a estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?
E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos
seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?
G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público
que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros
vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços
livres no entorno com tais características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações
a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no
entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito
sem limite permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da
população que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 29.8.2015

Critério atendido?

Análise Qualitativa

0 – Não / 1 - Sim

Não, o terreno fica a uma distância de 13,6 km do centro da cidade, com poucas opções
de transporte público, com tempo mínimo estimado em 76 minutos.

0

Sim, está inserida em malha urbana periférica dotada de infraestrutura mínima.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporcionaria condições
de integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a área
delimitada como ZEIS detém largas testadas voltadas para diversas vias possibilitando,
inclusive, promover articulação entre as mesmas.
Não, predomina no entorno população de renda média baixa e baixa, equivalente
àquela a ser atendida por EHIS.
Não se observam medidas no sentido de favorecer a circulação de pedestres - inclusive
as calçadas do entorno são bastante estreitas - bicicletas ou transporte público.
A localização da ZEIS conta com usos complementares que contribuem com a vitalidade
urbana.
Sim, dadas a grandes extensão da testada voltada para a Rua José Pereira Cruz e
pelas características desta última, que já contempla usos não residenciais e pelo
movimento considerável de pedestres no local.
As dimensões reduzidas da área disponível na ZEIS não são favoráveis à criação de
áreas livres públicas no próprio empreendimento. Tais áreas se apresentam, ainda, de
maneira muito rarefeita no entorno.

1

Os elevados coeficientes de aproveitamento e gabaritos previstos para ZEIS
possivelmente resultarão em empreendimento verticalizado, que conflitará com as
características do entorno imediato onde predomina gabarito horizontal .

0

As vias de acesso à ZEIS, em sua maioria são constituidas por imóveis em lote padrão,
com predominância residencial e ocorrência de alguns estabelecimentos de uso
comercial ou religioso que contribuem com a vitalidade urbana e sensação de
segurança.
O terreno, em declive com vertente sul e dimensões reduzidas não se mostra favorável
à insolação das unidades habitacionais, tampouco à criação de áreas livres que possam
contribuir com as condições de conforto ambiental da área, bastante árida em seu
entorno.

1

0
0
1
1

0

0

11
5
45,45%

ZEIS 2 – C010 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual

Rua Eugênio Bellotto
Terreno vazio ocupado por garagem.

Descrição:

Área inserida em tecido urbano periférico, em divisa com o
município de São Bernardo do Campo, com entorno
predominantemente fabril.

Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:

13,6 km

Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8
1, 3, 4 e 5
6, 14 e 24
7 e 13
8, 12, 15, 21 e
23
10, 11, 16, 19 e
23
17

18, 20 e 25

>15.000m²
29.8.2015 e 7.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema
de transporte público apropriado?
B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura
e contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?
C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a
implantação de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e
favoráveis à sua integração com a estrutura urbana preexistente no entorno?
D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes
perfis socioeconômicos?
E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de
deslocamentos seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?
F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade
urbana?
G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso
público que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si
e com bairros vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e
criando marcos e referências urbanas? Alternativamente, a localização da
ZEIS já conta com espaços livres no entorno com tais características?

20 e 27

I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as
edificações a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas
preexistentes no entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de
aproveitamento e gabarito sem limite permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança
da população que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 29.8.2015

Critério atendido?

Análise Qualitativa

0 – Não / 1 - Sim

Não, o terreno fica a uma distância de 13,6 km do centro da cidade, com poucas opções de
transporte público, com tempo mínimo estimado em 83 minutos.

0

Apesar de estar inserida na área urbana do município, tal área é limítrofe e de uso
predominantemente industrial, não se verificando no entorno imediato infraestrutura e serviços
públicos adequadas ao uso habitacional.
Não, pois não se verifica no entorno imediato infraestrutura e serviços públicos necessários ao
uso habitacional.

0

Não, tendo em vista que o entorno é predominantemente industrial, não havendo diversidade
de perfis socioeconômicos quando da implantação do EHIS.
Não se observam medidas favoráveis ao deslocamento de pedestres, bicicletas e transporte
público na área.
Não, pois o entorno é ocupado predominantemente por indústrias - algumas desativadas - não
havendo diversidade de usos que contribua para a vitalidade urbana.

0

Apesar das largas testadas, não há potencial de movimento de pedestres no entorno que
justifique a implantação de 'fachadas ativas'.
Apesar da grande dimensão da ZEIS ser favorável à criação de espaços livres de uso
comunitário, devido à obrigatoriedade de doação de áreas públicas em empreendimentos
implantados em terrenos com mais de 15.000m², os usos existentes no entorno não dariam a
estas áreas caráter de integração do tecido urbano, uma vez que o empreendimento estaria
isolado em meio a uma Zona Predominantemente Industrial.
Os elevados coeficientes de aproveitamento e gabaritos previstos para ZEIS possivelmente
resultarão em empreendimento verticalizado, que conflitará com as características do entorno
imediato onde predomina gabarito horizontal e de uso industrial, já que está inserido em uma
Zona Predominantemente Industrial, conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo Vigente
(PMSP, 2004).
Não, dado o uso predominantemente industrial do entorno, não há movimento de pessoas.

0

Apesar das grandes dimensões do terreno permitirem a adoção de medidas favoráveis ao
conforto ambiental das unidades habitacionais e de seu entorno, tais medidas se mostrariam
insuficientes à melhoria das condições ambientais da área, onde predominam grandes imóveis
industriais que conferem aridez à região.

0

0

0
0

0

0

0

11
0
0,00%

ZEIS 2 – C011 (IP) ZEIS ‘Vazia’
Localização
Uso Atual

Rua Julio Felipe Guedes com a Rua Antônio Passos
Escola Pública em construção.

Descrição:

Área inserida em tecido urbano periférico, ocupada por
edifício educacional público em fase de construção, não
atendendo ao uso mínimo de 70% para HIS.

Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:

11,3 km

Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8

<15.000m²
29.8.2015 e 12.11.2015

Fonte: Google Earth, 10.11.2015

Critério de Análise
A: A localização da ZEIS-2 proporciona aos beneficiários acesso adequado ao
centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de sistema de
transporte público apropriado?

1, 3, 4 e 5

B: A ZEIS-2 está inserida na malha urbana, em região dotada de infraestrutura e
contribui para a legibilidade do limite da região metropolitana, favorecendo a
ocupação de vazios urbanos com boa localização dentro da cidade?

6, 14 e 24

C: A localização as ZEIS e suas características são compatíveis com a implantação
de Empreendimento de Habitação de Interesse Social e favoráveis à sua integração
com a estrutura urbana preexistente no entorno?

7 e 13

D: A ZEIS-2 foi delimitada em área com população detentora de diferentes perfis
socioeconômicos?

8, 12, 15, 21 e 23

E: As condições do entorno da ZEIS-2 favorecem condições de deslocamentos
seguros a pé, de bicicleta e por meio do transporte coletivo?

10, 11, 16, 19 e
23

17

18, 20 e 25

20 e 27

F: A localização e características das ZEIS proporciona a diversidade de usos
urbanos, a apropriação do espaço público pela população e vitalidade urbana?

G: A localização e características das ZEIS possibilita a criação de ‘fachadas
ativas’?
H: As características da ZEIS propiciam a criação de áreas livres de uso público
que favoreçam o lazer e integração da população beneficiária entre si e com bairros
vizinhos, promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização da ZEIS já conta com espaços
livres no entorno com tais características?
I: As características da ZEIS favorecem uma relação harmônica entre as edificações
a serem implantadas nos empreendimentos de HIS e aquelas preexistentes no
entorno imediato, considerando o elevado coeficiente de aproveitamento e gabarito
sem limite permitido em tais áreas?

21 e 23

J: As características do entorno da ZEIS favorecem a sensação de segurança da
população que ali circula?

24 e 26

K: A localização e características da ZEIS contribuem positivamente para as
condições de conforto ambiental no empreendimento e entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

Fonte: Autor, 29.8.2015

Critério atendido?

Análise Qualitativa

0 – Não / 1 - Sim

Apesar do terreno fica a uma distância de 11,3 km do centro da cidade, a integração das
opções de ônibus com o sistema metroviário faz com que o tempo de deslocamento até
o centro metropolitano seja de 48 minutos, considerado adequado dentro dos critérios
adotados neste trabalho.
Sim, está inserida em malha urbana periférica dotada de infraestrutura mínima.

1

Sim, a localização é compatível com implantação de EHIS e proporcionaria condições
de integração entre o empreendimento e a estrutura urbana do entorno, já que a área
delimitada como ZEIS detém testadas com dimensões suficientes para garantir uma boa
integração entre o empreendimento e seu entorno.
Sim, na medida que predomina na região população de perfil socioeconômico de renda
média - incluindo também núcleos habitacionais de baixa renda - a inserção do público
de EHIS na região propiciaria diversidade.
Não se observam medidas favoráveis ao deslocamento de pedestres, bicicletas e
transporte público na área.
Apesar da predominância do uso residencial e das dimensões reduzidas da ZEIS - este
último fator a princípio desfavorável à implantação de usos complementares ao
habitacional - o entorno imediato conta com equipamentos públicos de saúde (Pronto
Socorro Municipal) e esportivos (SESI), assim como praça pública, que contribuem para
a vitalidade urbana por meio da diversidade de usos.
Apesar das dimensões reduzidas do terreno, a testada é proporcionalmente grande e a
localização da ZEIS é favorável à implantação de uso no térreo – preferencialmente sob
a projeção de unidades habitacionais, dadas as dimensões reduzidas do terreno compatível com o conceito de 'fachada ativa', uma vez que articula setor residencial,
praça e equipamento público, com potencial de promover a vitalidade urbana.
A ZEIS é vizinha a praça pública que cumpriria esta função, que poderia ainda ser
potencializada pela implantação do empreendimento habitacional.

1

Sim, devido à diversidade tipológica da paisagem urbana onde a ZEIS está localizada,
definida como Zona Mista de Média Densidade conforme Lei de Uso e Ocupação do
Solo Vigente (PMSP, 2004).

1

As vias de acesso à ZEIS, em sua maioria são constituídas por imóveis em lote padrão,
com predominância residencial e ocorrência de equipamentos públicos de saúde e
educação que contribuem com a vitalidade urbana e sensação de segurança.
O terreno possui faces leste e norte, com caimento brando no sentido oeste, vizinho a
área publica arborizada, apresenta condições de conforto ambiental potencialmente
favoráveis.

1

1

1

0
1

1

1

1

11
10
90,91%

ZEIS 2 – C012 (IP) EHIS
Localização
Uso Atual
Descrição:
Distância em relação
ao Centro (Praça da
Sé)
Área livre estimada:
Data das vistorias:

Princípio CNU

1e8

1, 3, 4 e 5

Rua Leais Paulistanos com a Rua Agostinho Gomes
EHIS construído.
Área inserida em tecido urbano consolidado com predominância de
uso residencial no entorno.
4,9 km
<15.000m²
29.8.2015 e 5.11.2015

Fonte: Google Earth, 30.8.2015

8, 12, 15, 21 e 23

10, 11, 16, 19 e
23
17

18, 20 e 25

20 e 27

21 e 23
24 e 26

Critério atendido?

Critério de Análise

Análise Qualitativa

A: A localização do EHIS proporciona aos beneficiários acesso adequado
ao centro metropolitano, seja por proximidade ou pela disponibilidade de
sistema de transporte público apropriado?
B: O EHIS está inserido na malha urbana, em região dotada de
infraestrutura e contribui para a legibilidade do limite da região
metropolitana, favorecendo a ocupação de vazios urbanos com boa
localização dentro da cidade? Caso não, o EHIS dispõe usos
complementares ao residencial que atendam aos serviços essenciais à
população que ali reside?
C: Foi observada a integração socioespacial entre o EHIS e o tecido urbano
preexistente?

Sim. O EHIS fica localizado a uma distância de aproximadamente 4,9 km do centro da
cidade, com diversas opções de transporte público com tempo mínimo de deslocamento
de 22 minutos.
Sim. O EHIS fica localizado em região dotada de infraestrutura urbana.

1

Sim, a implantação do condomínio, o tipo de fechamento externo – em gradil vazado
eletrofundido – assim como a disposição dos acessos e veículos constroem uma relação
adequada entre o espaço do condomínio e o seu entorno imediato. / O empreendimento
compreende um condomínio que ocupa parte de uma quadra tradicional, integrando-se à
estrutura urbana do entorno, sem rupturas. O terreno plano e as extensas testadas
contribuem para esta condição.
Sim, o entorno do empreendimento possui população de perfil socioeconômico
diversificado.
Sim, a partir do empreendimento é possível se deslocar, a pé e de bicicleta, até serviços
e comércios locais, e há muitas opções de transporte coletivo. Acrescenta-se, ainda, a
proximidade com a estrutura cicloviária permanente da cidade a partir da Rua dos
Patriotas, localizada a aproximadamente 550 metros da do EHIS.
O EHIS está inserido em área com usos urbanos diversificados e a densidade
habitacional do conjunto contribui à vitalidade urbana pela circulação dos seus
moradores no entorno e pelo uso dos serviços e comércios locais.
Não, o lote é contornado por fechamento em gradil, não contemplando usos que
constituam ‘fachadas ativas’.
Não, o EHIS possui somente áreas comuns internas ao condomínio.

1

Apesar do entorno predominantemente horizontal, há um processo intenso de
verticalização. Além disso, a implantação das torres prevê recuos em relação ao
alinhamento do lote de modo que os impactos são minimizados, podendo ser
considerada harmônica a relação entre as edificações e seu entorno.
A movimentação de moradores, o uso diversificado do entorno, a posição das janelas
dos edifícios em relação às ruas e os fechamentos em gradis vazados utilizados no
entorno do empreendimento contribuem para a sensação de segurança.
Não se observam impactos negativos do empreendimento nas condições ambientais do
entorno imediato.

1

6, 14 e 24

7 e 13

Fonte: Autor, 29.8.2015

D: O EHIS foi implantado em área com população detentora de diferentes
perfis socioeconômicos?
E: A localização do EHIS favorece a priorização de deslocamentos a pé, de
bicicleta e por meio do transporte coletivo?

F: O EHIS proporciona diversidade de usos urbanos e cria condições de
apropriação do espaço público pela população e a vitalidade urbana?
G: O EHIS possui ‘fachadas ativas’?
H: O EHIS possui áreas livres de uso público que favoreçam o lazer e
integração da população beneficiária entre si e com bairros vizinhos,
promovendo a continuidade do tecido urbano e criando marcos e
referências urbanas? Alternativamente, a localização do EHIS já conta com
espaços livres no entorno com tais características?
J: As edificações implantadas no EHIS possuem uma relação harmônica
com aquelas preexistentes no entorno imediato?

J: O EHIS proporciona sensação de segurança da população moradora e
usuária dos empreendimentos de HIS?
K: O EHIS contribui positivamente para as condições de conforto ambiental
no entorno?
Quantidade de Critérios aplicados
Quantidade de Critérios atendidos
Porcentagem de Critérios atendidos

0 – Não / 1 - Sim

1

1
1

1

0
1

1

1
11
10
90,91%
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ANEXO A – A Carta do Novo Urbanismo

The Congress for the New Urbanism views disinvestment in central cities, the
spread of placeless sprawl, increasing separation by race and income, environmental
deterioration, loss of agricultural lands and wilderness, and the erosion of society’s
built heritage as one interrelated community-building challenge.

We stand for the restoration of existing urban centers and towns within coherent

metropolitan regions, the reconfiguration of sprawling suburbs into communities of
real neighborhoods and diverse districts, the conservation of natural environments,
and the preservation of our built legacy.

We advocate the restructuring of public policy and development practices to

support the following principles: neighborhoods should be diverse in use and
population; communities should be designed for the pedestrian and transit as well
as the car; cities and towns should be shaped by physically defined and universally
accessible public spaces and community institutions; urban places should be framed
by architecture and landscape design that celebrate local history, climate, ecology,
and building practice.

We recognize that physical solutions by themselves will not solve social and economic
problems, but neither can economic vitality, community stability, and environmental
health be sustained without a coherent and supportive physical framework.

We represent a broad-based citizenry, composed of public and private sector

leaders, community activists, and multidisciplinary professionals. We are committed
to reestablishing the relationship between the art of building and the making
of community, through citizen-based participatory planning and design.

We dedicate ourselves to reclaiming our homes, blocks, streets, parks, neighborhoods,
districts, towns, cities, regions, and environment.

Continued on back...

We assert the following principles to guide public policy,
development practice, urban planning, and design:

The region: Metropolis,
city, and town

The neighborhood, the
district, and the corridor

The block, the street,
and the building

1) Metropolitan regions are finite places with
geographic boundaries derived from topography,
watersheds, coastlines, farmlands, regional parks,
and river basins. The metropolis is made of
multiple centers that are cities, towns, and villages,
each with its own identifiable center and edges.

10) The neighborhood, the district, and the corridor
are the essential elements of development and
redevelopment in the metropolis. They form
identifiable areas that encourage citizens to take
responsibility for their maintenance and evolution.

19) A primary task of all urban architecture and
landscape design is the physical definition of
streets and public spaces as places of shared use.

2) The metropolitan region is a fundamental
economic unit of the contemporary world.
Governmental cooperation, public policy, physical
planning, and economic strategies must reflect
this new reality.
3) The metropolis has a necessary and fragile
relationship to its agrarian hinterland and natural
landscapes. The relationship is environmental,
economic, and cultural. Farmland and nature are
as important to the metropolis as the garden is
to the house.
4) Development patterns should not blur or
eradicate the edges of the metropolis. Infill
development within existing urban areas
conserves environmental resources, economic
investment, and social fabric, while reclaiming
marginal and abandoned areas. Metropolitan
regions should develop strategies to encourage
such infill development over peripheral expansion.
5) Where appropriate, new development contiguous to urban boundaries should be organized as
neighborhoods and districts, and be integrated
with the existing urban pattern. Noncontiguous
development should be organized as towns and
villages with their own urban edges, and planned
for a jobs/housing balance, not as bedroom suburbs.
6) The development and redevelopment of towns
and cities should respect historical patterns,
precedents, and boundaries.
7) Cities and towns should bring into proximity
a broad spectrum of public and private uses to
support a regional economy that benefits people
of all incomes. Affordable housing should be
distributed throughout the region to match job
opportunities and to avoid concentrations of poverty.
8) The physical organization of the region should
be supported by a framework of transportation
alternatives. Transit, pedestrian, and bicycle systems
should maximize access and mobility throughout
the region while reducing dependence upon the
automobile.
9) Revenues and resources can be shared more
cooperatively among the municipalities and
centers within regions to avoid destructive
competition for tax base and to promote rational
coordination of transportation, recreation, public
services, housing, and community institutions.

cnu.org

11) Neighborhoods should be compact, pedestrian
friendly, and mixed-use. Districts generally
emphasize a special single use, and should follow
the principles of neighborhood design when
possible. Corridors are regional connectors of
neighborhoods and districts; they range from
boulevards and rail lines to rivers and parkways.
12) Many activities of daily living should occur
within walking distance, allowing independence
to those who do not drive, especially the elderly
and the young. Interconnected networks of streets
should be designed to encourage walking, reduce
the number and length of automobile trips, and
conserve energy.
13) Within neighborhoods, a broad range of
housing types and price levels can bring people
of diverse ages, races, and incomes into daily
interaction, strengthening the personal and civic
bonds essential to an authentic community.
14 ) Transit corridors, when properly planned and
coordinated, can help organize metropolitan
structure and revitalize urban centers. In
contrast, highway corridors should not displace
investment from existing centers.
15) Appropriate building densities and land
uses should be within walking distance of transit
stops, permitting public transit to become a
viable alternative to the automobile.
16) Concentrations of civic, institutional, and
commercial activity should be embedded in
neighborhoods and districts, not isolated in
remote, single-use complexes. Schools should be
sized and located to enable children to walk or
bicycle to them.

20) Individual architectural projects should be
seamlessly linked to their surroundings. This issue
transcends style.
21) The revitalization of urban places depends
on safety and security. The design of streets and
buildings should reinforce safe environments, but
not at the expense of accessibility and openness.
22) In the contemporary metropolis, development
must adequately accommodate automobiles. It
should do so in ways that respect the pedestrian
and the form of public space.
23) Streets and squares should be safe, comfortable, and interesting to the pedestrian. Properly
configured, they encourage walking and enable
neighbors to know each other and protect their
communities.
24) Architecture and landscape design should
grow from local climate, topography, history,
and building practice.
25) Civic buildings and public gathering places
require important sites to reinforce community
identity and the culture of democracy. They
deserve distinctive form, because their role is
different from that of other buildings and places
that constitute the fabric of the city.
26) All buildings should provide their inhabitants
with a clear sense of location, weather and time.
Natural methods of heating and cooling can be
more resource-efficient than mechanical systems.
27) Preservation and renewal of historic buildings,
districts, and landscapes affirm the continuity and
evolution of urban society.

17) The economic health and harmonious evolution
of neighborhoods, districts, and corridors can be
improved through graphic urban design codes that
serve as predictable guides for change.
18) A range of parks, from tot-lots and village
greens to ballfields and community gardens,
should be distributed within neighborhoods.
Conservation areas and open lands should be
used to define and connect different neighborhoods and districts.
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ANEXO B - QUADRO Nº 02/j Anexo à Lei nº 13.885 de 2004

QUADRO Nº 02/j Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES EM ZEIS

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

ZONA DE
USO

MÍNIMO

BÁSICO

MÁXIMO

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA

ZEIS 1 (g)

0,20

1,00

2,5 (c )

0,50 (a)

0,15

ZEIS 2

0,20

1,00

2,5 (c )

0,50 (a)

ZEIS 3

0,30

1,00

4 (c )

ZEIS 4 (g)

0,10

1,00

1,00

TAXA DE
PERMEABILIDADE LOTE MÍNIMO (m²)
MÍNIMA

RECUOS MÍNIMOS (m)
FUNDOS E LATERAIS
Altura da edificação
Altura da edificação
menor ou igual a 6
superior a 6 m.
m.

FRENTE MÍNIMA
(m)

GABARITO DE
ALTURA MÁXIMO
(m)

FRENTE

125 m²

5,00 m

sem limite (b)

5,00 m (d)

não exigido (e)

(e) (f)

0,15

125 m²

5,00 m

sem limite (b)

5,00 m (d)

não exigido (e)

(e) (f)

0,70

0,15

125 m²

5,00 m

sem limite (b)

5,00 m (d)

não exigido (e)

(e) (f)

0,50

0,30

125 m²

5,00 m

9,00 m

5,00 m (d)

não exigido (e)

(e) (f)

NOTAS:
a) Quando a altura da edificação não exceder 12, 00 metros, a Taxa de Ocupação Máxima será igual a 0,70.
b) Ver artigo 193 da Parte III desta lei.
c) Na Macrozona de Proteção Ambiental a aprovação de novas edificações deverá observar o Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 1,00.
d) Não será exigido o recuo mínimo de frente nos casos previstos no artigo 185 da Parte III desta lei.
e) Ver § Único do artigo 186 da Parte III desta lei.
f) Ver artigo 186 da Parte III desta lei.
g) Em Áreas de Proteção aos Mananciais observar a legislação estadual pertinente.

