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1 INTRODUÇÃO 

 O zoneamento é uma forma de organizar o crescimento da cidade 

dividindo-a em zonas (SABOYA, 2007). O antigo zoneamento de São Paulo 

(Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado/PDDI-Lei nº 7.688/71) foi 

vigente por quase 40 anos e disciplinava o uso e ocupação do solo para 

apenas alguns perímetros nas ruas do município, reunindo algumas dezenas 

de atos da legislação juntamente com o código de obras.  

  Mapa 1: Mapa geral do zoneamento. 

                                                           
1 Ensaio apresentado como trabalho final para a disciplina de Estudos Socioeconômicos e Ambientais II, 
ministrada pela Prof. Renata Rogowski Pozzo no semestre 2017/2. 
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  Fonte: Prefeitura de São Paulo. 

 Já o novo zoneamento, conhecido como Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (Lei n° 16.402/16), sancionada em março de 2016, 

normatiza a ação pública e privada sobre as formas de uso do solo da 

cidade e traz avanços significativos para que todo o processo de 

desenvolvimento urbano ocorra de acordo com as estratégias do Plano 

Diretor Estratégico (Lei n° 16.050/14). 

 A proposta está estruturada em várias estratégias, dentre elas: 

garantir moradia digna para quem precisa; orientar o crescimento da 
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cidade nas proximidades do transporte público; criação da Zona Mista de 

Interesse Social (ZMIS) e a Zona Centralidade em Zeis (ZC-ZEIS); 

facilitação de usos não residenciais na periferia; definição de tamanho 

máximo de lote para ampliar conectividade do sistema viário; melhorar a 

mobilidade urbana; promoção do desenvolvimento econômico da cidade; 

incorporação da agenda ambiental da cidade e etc. Mas até que ponto essas 

estratégias estão sendo aplicadas? Quem verdadeiramente se beneficia com 

o a nova lei de zoneamento? Quais os impactos sofridos pela população 

paulista? 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 Desde 1886 São Paulo concebe diretrizes regulamentares para o seu 

perímetro urbano. A primeira foi o Código de Postura do Município de São 

Paulo, que regulamentava a proibição de habitações populares ou operárias 

no perímetro de comércio da cidade. Em seguida houve diversas leis que 

normatizaram as aberturas de ruas (lei municipal 1.666/1913), 

loteamentos (lei municipal 2.611/1923), exigência de serviços como água 

e esgoto (decreto lei n° 58/1937 e decreto n° 3.079/1938) e limites para 

preservação permanente para cursos d’água (Código Florestal – Lei 

Federal 4.771/1965). 

 Desde o início da urbanização brasileira a população de baixa renda 

vem sendo deixada às margens do tecido urbano. Uma das consequências da 

industrialização foi o êxodo rural, em específico dos nordestinos indo 

para São Paulo na década de 1930, causando um inchaço na cidade e 

despertando a necessidade de um planejamento urbano. Em 1934 houve o Ato 

n° 663 que regulamentava o zoneamento da cidade e o código de obras. 

Com essa forte migração para a São Paulo industrializada, o capital 

imobiliário começou a interessar-se nos terrenos centrais, desencadeando 

uma disputa que dura até hoje. De um lado o capital imobiliário, com 

poder para fazer pressão no Estado em benefício próprio. De outro a 

população de baixa renda cuja arma é a própria constituição brasileira, 

e, quando esta não consegue dar resultados, as ocupações de terrenos e 

prédios ociosos entram em cena.  

Em março de 2016 foi sancionada a Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (Lei n° 16.402/16). Ela veio com a narrativa de ser um 

fôlego ao antigo Plano Diretor Estratégico de São Paulo (Lei nº 
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7.688/71), prezava a moradia digna, a facilitação de usos não 

residenciais na periferia, dentre outras estratégias que pareciam ser 

benéficas aos moradores.  

Um exemplo é a alteração de zonas residenciais para zonas de uso 

misto. Bairros como Morumbi, Pacaembu, City Lapa por exemplo, ainda 

permanecem exclusivamente residenciais mostrando o caráter segregatório 

das elites. Os moradores desses bairros têm mais “poder” para fazer 

pressão junto ao Estado com o intuito de garantir a “exclusividade e 

tranquilidade” do bairro. Em contrapartida, nos bairros mais pobres foi 

estipulado eixos de comércios junto as vias de maior circulação.  

A Vila Madalena é um bom exemplo de como a lei de 

zoneamento, nos moldes que temos hoje, não funciona. 

Ali temos um bairro de uso misto – o que em si não é 

um problema – mas, para muitos moradores, a grande 

concentração de bares, restaurantes e baladas se 

tornou um pesadelo. Num caso como esse, um plano local 

seria capaz de observar com mais detalhe não só que 

usos são permitidos ou proibidos, mas a dose e a forma 

como se distribuem no espaço do bairro. (ROLNIK, 2014) 

Talvez um dos pontos que mais chame a atenção seja o da altura 

das edificações em miolos de bairros. Antes da aprovação da nova lei, 

era estipulado um gabarito máximo de oito pavimentos. Após a aprovação, 

o gabarito máximo subiu para 16 andares.  

Nos bairros com corredores de ônibus internos, vai 

aumentar o transito local devido ao grande número de 

construções. Existe um estoque imenso de imóveis na 

cidade. Não tem sentido continuar verticalizando e 

colocando no mercado habitações que contradizem com 

a realidade de renda da população, ainda mais com 

crise econômica. (MIRANDA,2016 apud FERNANDES, 2016). 

De fato, os imóveis ociosos não são novidade. Segundo Pereira 

(2016), “A soma de edifícios e terrenos nesta situação, segundo dados 

do Departamento de Controle da Função Social da Propriedade da 

Prefeitura, chega ao tamanho de dois Heliópolis, bairro da zona sul onde 

vivem mais de 200 mil pessoas sobre solo urbano irregular. ”  
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Os reais “ajustes” que a nova lei de zoneamento trouxe estão 

mascarados pelo interesse do capital imobiliário. Como mencionado 

anteriormente, o gabarito máximo aumentou, os edifícios poderão ter mais 

vagas de garagem – o que contradiz o incentivo do Plano Diretor ao uso 

do transporte público -, e um dos mais impactantes para a população: a 

alteração para uso misto de bairros menos abastados. Essa fábula vem com 

o intuito maquiavélico de aumentar o valor dos terrenos – devido ao 

aumento de comércio e infraestrutura local – causando uma gentrificação 

no bairro, expulsando, mais uma vez, a população de baixa renda, antes 

morando no centro das cidades, ainda mais para a periferia.  

O novo zoneamento permite que o processo de gentrificação aconteça, 

uma vez que libera investimentos de alto padrão em regiões que a população 

é, majoritariamente, de baixa renda. Desta forma os alugueis e o custo 

de vida do entorno aumentam significativamente e os residentes daquele 

local se veem obrigados a encontrar uma nova habitação condizente com 

suas condições econômicas. Percebe-se que a lei favorece, quase que 

estritamente, ao mercado imobiliário e às elites. 

Todavia, há pontos favoráveis à população de baixa renda. Um 

exemplo é a legalização de imóveis com até 250 m² como habitação e 

comércio simultaneamente. Isso beneficia tanto os comerciantes, que 

poderão trabalhar na legalidade sem medo de responder por isso, como 

beneficia também o Estado, que tem a economia estimulada, geração de 

empregos e recolhimento de impostos. 

A nova lei de zoneamento de São Paulo delimita uma região específica 

destinada à população de baixa renda que antes estava espalhada por toda 

a extensão da cidade, o que diminui a distância entre as classes, porém 

a lei pretende colocar essas pessoas aglomeradas em grandes conjuntos 

habitacionais afastados do centro com alta densidade de moradores. Aqui 

põe-se em questão a qualidade de vida e o direito à cidade que serão 

afastados destas classes. 

Neste ponto percebe-se diversas contrariedades na Lei de 

Parcelamento, como a de garantir moradia digna para quem precisa, visto 

que o Estado busca solucionar o problema habitacional de forma rápida 

construindo moradias populares de baixa qualidade, tanto estrutural 

quanto esteticamente, formadas por grandes prédios que fazem com que o 

espaço de convivência e de participação na cidade seja mínimo, desta 

forma acaba por excluir da cidade a população que vive ali. Busca-se 
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solucionar o problema habitacional escondendo-o nas periferias. “Os 

complexos habitacionais formados por torres de alta densidade são 

construídos em tempo recorde perto das grandes cidades, e aí o espaço 

comum é, em geral, subdimensionado e de baixa qualidade.” (GHEL, 2010, 

p. 215) 

O novo zoneamento não levou em consideração as necessidades e 

interesses da população de baixa renda, uma vez que não prevê áreas 

livres para que possam promover atividades comunitárias realizadas 

comumente por estas comunidades nos locais que destinaram a estes 

cidadãos. Fica perceptível que o zoneamento foi feito, exclusivamente, 

para satisfazer os desejos capitalistas do mercado que tem total 

influência sobre o Estado e quem o governa. 

Outra contrariedade visível está na questão da melhoria da 

mobilidade urbana e no crescimento da cidade nas proximidades do 

transporte público, uma vez que a nova lei afasta para longe do centro 

as populações que mais necessitam do transporte coletivo, o que dificulta 

o acesso a um transporte eficaz e de qualidade. Além disso, são estes 

grupos populacionais que, tradicionalmente, mais utilizam o pedalar e o 

caminhar como forma de se locomoverem na cidade, contudo o novo 

zoneamento os afasta do centro urbano tornando inviável a mobilidade 

através destes meios alternativos de transporte. “Convites para 

caminhar, andar de bicicleta e participar de uma vida urbana certamente 

devem abranger cidades, em qualquer parte do mundo, não importando o 

nível de desenvolvimento econômico”. (GEHL, 2010, p. 215) 

A forma como a lei foi construída nos leva a pensar que foram 

desconsiderados os interesses e necessidades dos diversos agentes 

produtores da cidade como os proprietários dos meios de produção, 

proprietários fundiários e, principalmente as classes sociais de baixa 

renda, restringindo-se aos desejos do capital imobiliário. O mais 

preocupante, sobretudo, é a participação do Estado que, praticamente, 

cedeu sua superioridade como agente produtor e se tornou refém dos 

promotores imobiliários que passaram a decidir os rumos da cidade, ao 

passo que com as novas determinações possuem influência e facilidades 

por quase todo o território da capital paulista. A partir disto, a 

disparidade entre as classes só tende a aumentar deixando a demanda 

menos solvável da população cada vez mais a margem da cidade, visto que 

não é do interesse do capital imobiliário a construção de habitações 
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sociais que só se tornam lucrativas quando são superlotadas e de baixa 

qualidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se trata de uma lei geral para o município, o ideal seria 

realizar um estudo com o âmbito mais local possível, a fim de determinar 

especificamente o que cada bairro necessita. A prefeitura de São Paulo 

abriu as portas para ideias dos moradores, porém foi apenas por 10 dias, 

sendo que a maioria da população nem sabia que isso estava em tramite na 

prefeitura e, mesmo que soubesse, seria uma tarefa praticamente 

impossível visto que a população que mais necessita mora afastada do 

centro. Ou seja, essa proposta acaba levando em consideração apenas as 

avaliações feitas por empresas interessadas no incremento dos lucros na 

cidade. 

O setor imobiliário tem toda a legitimidade para 

avaliar criticamente o zoneamento e a prefeitura para 

abrir um processo de debate em torno destas questões. 

Mas que isso seja feito à luz do diz, de forma clara, 

e submetido ao escrutínio público dos cidadãos de São 

Paulo, com linguagem, tempo e procedimentos para que 

todos compreendam o que está em jogo. (ROLNIK, 2017) 

A população sofre com a ignorância – imposta pelo Estado - que 

nada mais é do que uma marionete na mão do capital imobiliário - quando 

este não dá a devida atenção e investimento necessário à educação, 

principalmente ao ensino básico. O que está em jogo não são apenas 

pedaços de terra, a ganância e corrupção que assolam o país de um modo 

geral, tornam ainda mais difícil a vida da população de baixa renda. Este 

ator, que não dispõe de infraestrutura, segurança e educação, tem de 

fazer o impossível para obter um teto onde poderá passar a noite.  

O estado de São Paulo concentra quase um terço da riqueza nacional, 

ou seja, a questão monetária não é o problema. A mazela é a mentalidade 

corruptiva e cobiçosa tanto do capital imobiliário, quanto do próprio 

Estado que fecham os olhos para a população que realmente faz o município 

– e até mesmo o país de uma forma geral – funcionar. 



 

 Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

O Plano Diretor é um instrumento formidável e, na sua essência, um 

paladino ao lado da ordem e do bem-estar populacional. Quando a população 

conseguir retirar o cabresto – imposto pela má qualidade educacional –, 

escolher melhor seus representantes e junto com arquitetos, urbanistas, 

engenheiros, ambientalistas, sociólogos e etc. elaborarem um novo plano 

diretor que abrangerá de forma igualitária toda a população, entraríamos 

em uma nova era, de respeito ao cidadão, de respeito à vida. 

 

4 BIBLIOGRAFIA 

ANÔNIMO. Codigo de Posturas do Municipio de Sao Paulo 1886. Disponível 

em: 

<https://archive.org/details/CodigoDePosturasDoMunicipioDeSaoPaulo1886

>. Acesso em: 05 out. 2017. 

CIDADE, Escola da. Nabil Bonduki:: Plano Diretor de São Paulo. 2014. 

Disponível em: <http://escoladacidade.org/bau/nabil-bonduki-plano-

diretor-sp/>. Acesso em: 10 out. 2017. 

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. Atica, 1999. 

FREITAS, Eduardo de. A industrialização brasileira. Disponível em: 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-industrializacao-

brasileira.htm>. Acesso em: 05 out. 2017. 

FERNANDES, Dinalva. Zoneamento aprovado em SP só beneficia 

construtoras, diz especialista. 2016. Disponível em: 

<https://noticias.r7.com/sao-paulo/zoneamento-aprovado-em-sp-so-

beneficia-construtoras-diz-especialista-27022016>. Acesso em: 03 out. 

2017. 

FERREIRA, João Sette Whitaker. Alcances e limitações dos Instrumentos 

Urbanísticos na construção de cidades democráticas e socialmente 

justas. 2003. Disponível em: 

<http://www.fau.usp.br/depprojeto/labhab/biblioteca/textos/ferreira_al

cancelimitesinstrumentos.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

FERNANDES, Dinalva. Novo Zoneamento deve mudar a cara de SP; entenda 

como a lei vai afetar sua vida.2016. Disponível em: 

<https://noticias.r7.com/sao-paulo/novo-zoneamento-deve-mudar-a-cara-



 

 Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

de-sp-entenda-como-a-lei-vai-afetar-sua-vida-23022016>. Acesso em: 08 

out. 2017. 

FERNANDES, Dinalva. Zoneamento aprovado em SP só beneficia 

construtoras, diz especialista. Disponível em: 

<https://noticias.r7.com/sao-paulo/zoneamento-aprovado-em-sp-so-

beneficia-construtoras-diz-especialista-27022016>. Acesso em: 10 out. 

2017. 

GEHL, Jan. Cidade para pessoas. 3 Edição. São Paulo: Perspectiva, 

2015. 

ITDP BRASIL. Impacto da nova Lei de Zoneamento no Plano Diretor de São 

Paulo. Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/zoneamento-

sp/#.WfHlAWhSyUk>. Acesso em: 05 out. 2017. 

LAMAS, Julio. Entrevista com Nabil Bonduki sobre o Novo Plano Diretor 

de São Paulo. 2014. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/758385/entrevista-com-nabil-bonduki-

sobre-o-novo-plano-diretor-de-sao-paulo>. Acesso em: 15 out. 2017. 

Prefeitura de São Paulo. Arquivos da Lei. Disponível em: 

<http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-

regulatorio/zoneamento/arquivos/>. Acesso em: 08 out. 2017. 

PEREIRA, Pablo. Cidade de São Paulo tem 2 milhões de m² de imóveis sem 

uso. 2016. Disponível em: <http://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/geral,cidade-de-sao-paulo-tem-2-milhoes-

de-m2-de-imoveis-sem-uso,10000022553>. Acesso em: 03 out. 2017. 

Prefeitura de São Paulo. LEI Nº 16.402, DE 22 DE MARÇO DE 2016. 2016. 

Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvim

ento_urbano/texto de lei pdf.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

Prefeitura de São Paulo. Revisão Participativa da Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).Disponível em: 

<http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/principal-zoneamento/>. 

Acesso em: 10 out. 2017. 

Prefeitura de São Paulo. Arquivo Histórico de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/Secu

loXX.aspx>. Acesso em: 10 out. 2017. 



 

 Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

Regularização de loteamentos em São Paulo. Disponível em: < 

https://sites.google.com/site/engenhariasparquitetura/home> Acesso em: 

13/11/2017. 

ROLNIK, Raquel. Agora é a vez do zoneamento. 2014. Disponível em: 

<https://raquelrolnik.wordpress.com/2014/07/14/agora-e-a-vez-do-

zoneamento/>. Acesso em: 01 out. 2017. 

ROLNIK, Raquel. São Paulo: casas para os carros ou para as 

pessoas? 2013. Disponível em: 

<https://raquelrolnik.wordpress.com/2013/11/28/sao-paulo-casas-para-

os-carros-ou-para-as-pessoas/>. Acesso em: 10 out. 2017. 

ROLNIK, Raquel. Nós não temos uma discussão pública transparente sobre 

zoneamento. 2010. Disponível em: 

<https://raquelrolnik.wordpress.com/2010/04/29/nos-nao-temos-uma-

discussao-publica-transparente-sobre-zoneamento/>. Acesso em: 15 out. 

2017. 

ROLNIK, Raquel. Revisão extemporânea do zoneamento de São Paulo: Para 

quê? Para quem? Disponível em: 

<https://raquelrolnik.wordpress.com/2017/06/02/revisao-extemporanea-

do-zoneamento-de-sao-paulo-para-que-para-quem/>. Acesso em: 10 out. 

2017. 

Secretaria municipal de urbanismo e licenciamento. LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_ur

bano/legislacao/index.php?p=863>. Acesso em: 25 set. 2017. 

SABOYA, Renato. Zoneamento e planos diretores. 2007. Disponível em: 

<http://urbanidades.arq.br/2007/11/zoneamento-e-planos-diretores/>. 

Acesso em: 14 out. 2017. 

SÃO PAULO. Prefeitura de. Prefeitura inicia processo de revisão e 

readequação de alguns dispositivos da Lei de Zoneamento. 2017. 

Disponível em: 

<http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/noticias/prefeitura-inicia-

processo-de-revisao-e-readequacao-de-alguns-dispositivos-da-lei-de-

zoneamento/>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 


