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RESUMO 
O desenvolvimento urbano contemporâneo tem sido pautado pelos conceitos de territórios 
compactos e de redes de centralidades multifuncionais. Trata-se quase de um novo consenso 
internacional para promover novos modelos de desenvolvimento mais sustentável nas cidades 
e metrópoles neste início de século 21. As modelagens – seja na reestruturação do território 
existente, seja na construção de novos territórios - baseiam-se nos parâmetros das 
centralidades multifuncionais: uma rede equilibrada de núcleos conectados por adequados 
sistemas de mobilidade (Metrô, VLT, BRT, ciclovias). Internacionalmente, estas abordagens se 
conceituaram na forma do DOT (Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, ou TOD – 
“Transit Oriented Development” – no original), das cidades compactas e das redes de 
mobilidade. Em todas elas está presente o protagonismo do adensamento urbano com 
multifuncionalidade e as diversas questões derivadas. Onde, como e quanto adensar? Para 
quem? Quais parâmetros de compacidade urbana se utilizam em cada território? Adensamento 
x Capacidade de suporte (infraestruturas, serviços e equipamentos). Compacidade em eixos 
(mobilidade) x Compacidade em núcleos/nós. No caso de São Paulo, tais pautas estão 
fortemente presentes na revisão de nosso Plano Diretor Estratégico, em âmbito municipal, e 
delineadas como desafios necessários no caso da Região Metropolitana. O redesenho do 
território está no âmago desta pauta. A cidade busca reinventar-se sob novos princípios. A 
despeito do consenso geral dos princípios, o debate é amplo e polêmico quando se delineiam 
parâmetros e índices. O artigo procura lançar alguns argumentos. 
 
Palavras chave: Desenvolvimento Orientado pelo Transporte (DOT); Densidades; 
Compacidade Urbana; São Paulo. 
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ABSTRACT 
The contemporary urban development has been guided by the concepts of compact territories 
and multifunctional centralities networks. It is almost a new international consensus to promote 
new models of more sustainable development in cities and metropolises at the beginning of 21rst 
century. The modeling - on the restructuring of the existing territory, as well as on developing 
new territories - is based on the parameters of the multifunctional centralities: a balanced 
network of nodes connected by suitable transport systems (subway, LRT, BRT, bike paths). 
Internationally, these approaches are conceptualized as DOT - Transit Oriented Development, 
the compact cities and the mobility networks. In all of them is present the role of urban density 
with multi-functionality and the various derivative issues. Where, how and how much to 
densification? For whom? What parameters of urban compactness are used in each territory? 
Density x support capacity (infrastructure, services and equipment). Compactness on axes 
(mobility) x compactness in nodes. In the case of São Paulo, such guidelines are strongly 
present in the review of our City Strategic Plan, at the municipal level, and outlined as 
necessary challenges in the case of the Metropolitan Region Plan. The redesign of the territory 
is at the heart of this agenda. The city seeks to reinvent itself under new principles. Despite the 
general consensus of principles, the debate is extensive and controversial when it outlines 
parameters and indexes. The paper attempts to shed some arguments. 
 
Key words: Transit Oriented Development (TOD); Densities; Urban compacity; São Paulo. 
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“Quais densidades habitacionais urbanas seriam adequadas? 
A resposta é parecida com a que Lincoln deu à pergunta: "Qual deve ser o comprimento das pernas 

de um homem?" Suficiente para alcançar o chão, respondeu Lincoln.  
Da mesma maneira, densidades habitacionais urbanas adequadas são uma questão de 

funcionalidade.  
As densidades são muito baixas, ou muito altas, quando impedem a diversidade urbana, em vez de a 

promover. Essa falta de funcionalidade é a razão de serem muito baixas ou muito altas.” 
(JACOBS, 2009, p. 230) 

 
 
1. METABOLISMO URBANO DO SÉCULO 21 OPERANDO EM MODELO DO 
SÉCULO 20. 
 
O problema atual: temos um metabolismo urbano do século 21 operando em um modelo urbano 
do século 20. Nossas cidades estão disfuncionais. A complexidade do dinamismo da vida urbana 
contemporânea, aliada à escala inimaginável alcançada – tamanho territorial e populacional –, há já 
algumas décadas, transformaram as grandes cidades brasileiras em sinônimo de caos e ausência de 
qualidade de vida.  
 
Essa desfuncionalidade, marcada pelo total desequilíbrio entre as funções diárias básicas (morar e 
trabalhar) e a mobilidade, na maior cidade do Brasil é facilmente reconhecida nos dramáticos 
movimentos pendulares e contribui de forma efetiva para o maior sintoma – apontado 
frequentemente como campeão dos problemas urbanos por parte da população em todas as 
pesquisas – a enorme deficiência de  mobilidade urbana.  
 
Corriqueiramente, nas últimas décadas, vê-se o endereçamento do problema às questões dos 
transportes públicos e das infraestruturas viárias, ou seja, das grandes obras que poderiam sanar o 
problema-sintoma. A tese é de que nas cidades brasileiras em geral, tradicionalmente se abdicou do 
enfoque urbanístico – o desenvolvimento urbano planejado e as estratégias de organização 
territorial – em detrimento de um enfoque eminentemente viário e de transportes e, ainda assim, 
falho, pois raramente tem sido multimodal e integrado, portanto eficiente. Ou seja, tem-se tratado o 
sintoma com a medicação equivocada. 
 

95



riURB     •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12    •    Leite, Longo y Guerra      •      Redes de centralidades multifuncionais e de compacidade urbana 

 

Recibido 31-03-15 | Aceptado 09-09-15 
Bajo licencia Creative Commons 

 
Figura 1. A desconexão territorial entre as localizações do emprego e da moradia na cidade de São Paulo. 
Fonte: SMDU, 2014. 

 
Segundo estudo realizado pelo Núcleo de Estudos de População (NEPO/UNICAMP) para a 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), no período de 2000 a 2010 o 
volume dos movimentos pendulares cresceu 75% na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 
passando de 1,1 milhão para 1,9 milhão de pessoas. Só o número de pessoas que viajam a trabalho 
ou estudo para a capital diariamente passou de 739 mil para 1,1 milhão. As viagens diárias na RMSP 
cresceram 15% a partir de 2007, chegando a 43,7 milhões de viagens diárias por todos os modos 
em 2012.1 
 
A grande defasagem existente entre os locais que oferecem oportunidades de trabalho, oferta de 
serviços e condição de moradia (em especial para a população de baixa renda) impõe os intensos 
deslocamentos diários da população. Na cidade de São Paulo, 75% da atividade econômica ocupam 
apenas 25% do território, que corresponde ao Centro Expandido.  
 
O fato de grande parte da população viver nas áreas periféricas da cidade torna a proporção de 
empregos por habitante extremamente desigual, variando de 10 empregos por habitante nas áreas 
de maior vigor econômico a 100 habitantes por emprego nas áreas de menor presença da atividade 
produtiva.2 Em 2010, 6 Subprefeituras3 das 31 existentes (Sé, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, Santo 
Amaro e Mooca) detinham 56,2 % dos estabelecimentos e 64,1 % dos empregos formais na 
iniciativa privada. Por outro lado, 10 subprefeituras, localizadas nos extremos sul, norte, leste e 
oeste da cidade, detinham 7,8% dos estabelecimentos e apenas 5,0 % do emprego.4 
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Sobrepondo-se a separação geográfica das áreas de emprego e moradia, a baixa densidade na maior 
parte dos distritos tende a inviabilizar os grandes investimentos em transporte público de massa, 
encarece o solo e dificulta o acesso à terra urbana por parte da maioria da população. A densidade 
média na cidade de São Paulo é baixa – assim como a maioria das demais grandes cidades brasileiras 
-, de 72,47 hab./ha, que corresponde à metade da densidade de Tóquio, a menos da metade da 
densidade de Nova York e a um terço da densidade de Bombaim ou de Deli, que tem 304,38 
hab./ha, para referenciarmos a outras megacidades.5 
 
A baixa densidade é problemática principalmente em áreas que concentram investimentos públicos 
em transportes, como a Barra Funda (25,68 hab./ha), Vila Leopoldina (54,84 hab./ha), e Lapa 
(65,74 hab./ha). De forma oposta, distritos como Capão Redondo (197,59 hab./ha) e Cidade 
Ademar (222,23 hab./ha), são quase três vezes mais densos que a média da cidade, mas são 
extremamente carentes em investimentos em infraestrutura geral, incluindo transportes. 
 
Os distritos que reúnem alta densidade e boa oferta de transportes e serviços públicos são Bela 
Vista (267,15 hab./ha), República (247,74 hab./ha), Santa Cecília (214,66 hab./ha), Liberdade 
(186,74 hab./ha) e Consolação (155,04 hab./ha).6 
  
Esse desequilíbrio obriga milhões de paulistanos a enfrentar transportes coletivos superlotados, 
congestionamentos desgastantes e perda de tempo excessivo em seus deslocamentos diários na 
cidade. Segundo dados da PNAD7, o tempo médio de deslocamento casa-trabalho na RMSP é de 
45,6 minutos, maior que a média das regiões metropolitanas brasileiras e de outras megacidades 
como Londres, Nova York e Tóquio. 
 
Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, estima-se que o custo dos congestionamentos na 
cidade de São Paulo chegou a R$ 40 bilhões em 2012, valor equivalente a 1% do PIB brasileiro e 
7,5% do PIB paulistano, em decorrência do tempo ocioso das pessoas no trânsito e dos gastos 
pecuniários impostos à sociedade.  
 
Vê-se, portanto, que o enfrentamento dos problemas relacionados à mobilidade urbana vai muito 
além de investimentos em transportes públicos, ampliação e manutenção do sistema viário. É 
necessário, antes de tudo, repensar o modelo de urbanização que se constituiu a partir da segunda 
metade do século 20, período de intensa urbanização periférica e conurbação metropolitana, no 
qual, a falta de adensamento e a desconexão entre zonas de emprego, moradia e serviços 
inviabilizaram um padrão racional de uso do solo, gerando prejuízos aos cofres públicos e à saúde 
da população.8 
 
 
2 DOT (DESENVOLVIMENTO ORIENTADO PELO TRANSPORTE) E REDES DE 
CENTRALIDADES MULTIFUNCIONAIS. 
 
Apenas recentemente vê-se emergir dentre nossos gestores urbanos uma visão mais apurada do 
problema: trata-se de questão iminentemente de urbanismo, de planejamento e organização do 
território. De se construir uma inteligência territorial sistêmica e integrada onde a dimensão local da 
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vida urbana cotidiana esteja contemplada conjuntamente aos grandes sistemas infraestruturais, 
como veremos adiante. 
 
De modo simples e objetivo: as tarefas da vida cotidiana deveriam ocorrer num território compacto 
e multifuncional onde os deslocamentos fossem poucos e pequenos, ocorrendo a pé ou de bicicleta. 
Os deslocamentos maiores seriam demandados apenas em situações não típicas (diárias) e deveriam 
ser suportados por uma rede multimodal integrada de boa qualidade de transportes coletivos 
(metrô, trens, VLTs, BRTs, ônibus). 
 
Trata-se de uma situação ideal que atende internacionalmente por Desenvolvimento Orientado pelo 
Transporte (DOT) cuja lógica é de alinhar o desenvolvimento do território com o sistema de 
transportes, estabelecendo estrategicamente no território uma rede de centralidades multifuncionais 
conectadas por um sistema de transportes eficiente. 
 
Assim, a questão inicial – a falta de mobilidade urbana – encontra dois enfoques sistêmicos e 
integrados neste princípio do DOT: (a) a construção da rede de centralidades multifuncionais e (b) 
a construção do sistema de transportes integrado e eficiente. 
 
Dentro deste novo contexto da cidade contemporânea, as novas tendências urbanísticas buscam 
compreender melhor o território, absorvendo leituras da cidade existente, identificando suas 
centralidades e limites, potenciais, sua história e seus conflitos. A identificação destas centralidades, 
e de sua importância dentro do contexto econômico local, servirá como guia para a adoção de 
soluções para o planejamento físico, aliados às políticas públicas e estratégias governamentais e 
econômicas. Estas premissas são condição sine qua non para a adoção de um planejamento que 
permita o desenvolvimento urbano inteligente, o Smart Growth, um dos princípios do movimento 
do Novo Urbanismo, emergente nos EUA há mais de 15 anos, assim como o DOT.9 
 
Nesta perspectiva, e ao contrário do que pautam as leis brasileiras de zoneamento urbano, deixa de 
ter sentido que as políticas urbanas disciplinem, tendo como núcleo central, exclusivamente, o uso e 
ocupação do solo. Segregar as cidades de acordo com os usos – áreas residenciais de um lado e 
áreas comerciais de outro – é perpetuar o modelo de desenvolvimento insustentável, obrigando o 
deslocamento diário da população em longas distâncias, confinando a vida urbana ao interior 
solitário dos automóveis. 
 
O Transecto Urbano, instrumento originário da ecologia e adaptado e desenvolvido no Smart 
Growth, prevê o estabelecimento de zonas definidas com base nas densidades e não nos usos. As 
zonas variam de T1 (mais próxima às áreas rurais) a T6 (núcleos urbanos mais adensados). A 
variedade de usos também segue a mesma lógica: maior variedade e mistura de usos nos núcleos 
urbanos (T6), que vão diminuindo conforme aumenta a proporção de uso residencial e a baixa 
densidade até chegar às áreas de T1.10 
 

98



riURB     •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12    •    Leite, Longo y Guerra      •      Redes de centralidades multifuncionais e de compacidade urbana 

 

Recibido 31-03-15 | Aceptado 09-09-15 
Bajo licencia Creative Commons 

 
Figura 2. O Transecto Urbano – instrumento de gradiente de densidades conceituado no movimento Smart Growth – como 
instrumento de DOT adaptado ao novo PDE de São Paulo.  
Fonte: Folha de S. Paulo, 2014. 

 
A utilização da lógica de distribuição de densidades revelado pelo Transecto Urbano está 
diretamente vinculado a um outro conceito que transformou-se em consenso internacional nas 
últimas décadas: a adoção de parâmetros estabelecidos a partir da dinâmica das cidades compactas, 
modelo de desenvolvimento urbano que otimiza o uso das infraestruturas urbanas e promove 
maior sustentabilidade – eficiência energética, melhor uso das águas e redução da poluição, 
promoção de relativamente altas densidades de modo qualificado, com adequado e planejado uso 
misto do solo, misturando as funções urbanas (habitação, comércio e serviços).  
 
A premissa do referido modelo assenta em dois pilares fundamentais: primeiramente, a otimização 
dos recursos consumidos que se constitui por meio da redução do consumo de energia associado a 
edifícios – otimiza-se a infraestrutura geral quando se têm concentrações edificadas;  segundo, a 
efetividade de um sistema de mobilidade urbana, cuja capacidade de conectar os núcleos adensados 
em rede resulte em maior eficiência nos transportes públicos, construindo territórios compactos 
capazes de gerar maiores níveis de acessibilidade e de permitir a redução da intensidade de viagens, 
estabelecendo um desenho urbano encorajador da caminhada e do ciclismo. Desta forma, é 
promovido o design na escala da cidade, incluindo novas soluções projetuais que atendam 
necessidades locais, como carros compactos, urbanos e de uso como serviço avançado.  
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Neste modelo, a população residente tem maiores oportunidades para interação social, bem como 
uma maior sensação de segurança pública, uma vez que se estabelece melhor o senso de 
comunidade – proximidade, usos mistos, e calçadas e espaços de uso coletivo vivos – que induz à 
sociodiversidade territorial – uso mais democrático e por diversos grupos de cidadãos do espaço 
urbano. 
 
Ademais, um olhar mais atento para os fatores específicos que contribuem para a eficiência de 
carbono revela a dinâmica de como um determinado território urbano compacto pode apresentar 
melhores indicadores ambientais se comparados a configurações espaciais dispersas, seja no meio 
rural, seja no modelo dos subúrbios.  
 
3.1 A questão das densidades urbanas e compactação do território 
O economista Paul Krugman (2008)prevê que o crescimento das grandes metrópoles será o modelo 
econômico de desenvolvimento no futuro do Século 21 e vêm defendendo um modelo de cidade 
com maiores densidades urbanas. A ele se aliam outros dois importantes economistas 
contemporâneos, com forte visão urbanística: o canadense Richard Florida, um dos precursores da 
chamada economia criativa, e o macroeconomista de Harvard, Edward Glaeser.11 
 
A tese é aparentemente simples, óbvia e assenta em três pilares: 
 

a) Otimização de recursos: maiores densidades urbanas potencializam as infraestruturas 
urbanas, as ruas e sistemas de transportes, redes de cabos e fibras ou equipamentos públicos; 
cidades mais compactas desperdiçam menos investimentos públicos e aproximam as pessoas 
e suas necessidades urbanas;  
 
b) Inovação: grandes densidades urbanas propiciam concentração de diversidade que geram 
inovação e oportunidades únicas (seja em termos de conhecimento, cultura ou 
desenvolvimento econômico);  
 
c) Sustentabilidade: maiores densidades determinam menores consumos (principalmente de 
recursos energéticos) per capita e menor produção (de resíduos a emissões de gases de efeito 
estufa); ou seja, cidades compactas são mais sustentáveis.  

 
O quadro de mudança climática, a limitação de recursos orçamentários para a construção das 
imensas infraestruturas urbanas e a necessidade de superar os gargalos que retardam a circulação de 
mercadorias e pessoas na cidade, são indiscutivelmente questões essenciais atualmente, que alinham 
urbanistas, como Jan Gehl (2013) e Vishaam Chakrabarti (2013), ao ideário econômico-urbano. Os 
referidos pesquisadores, mais do que demonstrar ser possível a coexistência entre a qualidade de 
vida e o grande adensamento, revelam a indissociabilidade de ambos: neste século, as cidades com 
melhor performance certamente serão as cidades compactas, por reunirem de forma equilibrada o 
adensamento, a adequada oferta de infraestruturas e a proximidade entre os locais de moradia, 
trabalho e lazer. 
 
Chakrabarti (2013), ferrenho defensor das grandes densidades, refere que o espraiamento urbano 
das cidades seria a causa de inúmeros problemas da atualidade, como a inadimplência, o 
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desemprego, os altos custos de saúde pública e educação, as alterações climáticas, e até mesmo as 
guerras do petróleo. Sua reflexão parte do processo de suburbanização americana, com suas 
particularidades políticas, econômicas e sociais. Tendo em vista, no entanto, que a urbanização 
dispersa tornou-se um fenômeno de alcance mundial, tal argumento tem significativa importância 
para outras conjunturas, como a europeia e a sul-americana.  
 
A argumentação do autor centra-se no fato de que uma densidade urbana superior a 75 unidades 
habitacionais por hectare – 225 habitantes por hectare (hab./ha) pelos padrões norte-americanos – 
é parâmetro suficiente para dar suporte ao sistema de transporte de massa, além de se configurar 
como resposta à estagnação econômica, falência do sistema de saúde pública e degradação do meio-
ambiente. 
 
Para defender a tese usa argumentos urbanísticos e principalmente econômicos. Nos Estados 
Unidos, berço do fenômeno da suburbanização, apenas 3% do território nacional, essencialmente 
as cidades, produzem aproximadamente 90% do Produto Interno Bruto do País, e concentram 
86% dos empregos.  
 
Glaeser (2011), outro grande defensor das grandes densidades, destaca o potencial de inovação 
existente em grandes aglomerações urbanas. Por meio de argumentação histórico-econômica 
demonstra como as cidades foram, ao longo dos séculos, receptáculo das grandes ideias científicas e 
artísticas, e o meio mais profícuo para sua reprodução. "A grande prosperidade de Londres, 
Bangalore e Tóquio contemporâneas surge de sua capacidade de produzir novos pensamentos. 
Vagar por essas cidades - seguindo por calçadas de paralelepípedos ou cortando por ruas 
transversais, andando em torno de rotatórias ou em autoestradas - significa nada menos do que 
estudar o progresso humano" (Glaeser, 2011, p.1).  
 
Assim como Chakrabarti (2013), o autor também enxerga a densidade urbana como o caminho 
possível entre a pobreza e a prosperidade. Sua argumentação é rica em dados estatísticos e 
econômicos. Ao criar proximidade, cidades densas permitem o intercâmbio de ideias, o trabalho em 
conjunto e o florescimento do capital humano, nutrido através de escolas, universidades e 
amenidades urbanas.  
 
Esse diferencial induz à prosperidade econômica. Nos Estados Unidos, os trabalhadores de regiões 
metropolitanas de grandes cidades recebem 30% a mais que os trabalhadores de fora das áreas 
metropolitanas. Grande parte dessa diferença é consumida pelo alto custo de vida nas metrópoles. 
As empresas que escolhem localizar-se nas cidades aceitam arcar com os custos de salários elevados 
e alugueis maiores em função da maior produtividade, que acaba compensando esses custos. Os 
americanos que vivem em áreas metropolitanas com mais de um milhão de habitantes têm, em 
média 50% a mais de produtividade que os que vivem em áreas metropolitanas menores. 
 
Glaeser prossegue evidenciando que a maior parte da riqueza no mundo é produzida no mundo 
urbano: em média, quando a participação da população urbana de um país cresce em 10%, o 
rendimento per capita cresce 30%. A renda per capita é quase quatro vezes maior nos países onde a 
maioria da população vive nas cidades do que naqueles onde predomina a população rural.  
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Em quatro décadas, Cingapura deixou de ser um aglomerado de barracos de famílias pobres, cujos 
rendimentos não alcançavam 20% dos rendimentos dos Estados Unidos, e os adultos possuíam 
uma média de apenas três anos de escolaridade, para tornar-se uma deslumbrante cidade densa – a 
segunda no ranking mundial – e diversificada, cuja economia apresenta uma das mais altas taxas de 
crescimento do mundo, e cujos jovens lideram testes internacionais de conhecimento em ciência e 
matemática. 
 
Em função de sua diminuta área de terra e falta de recursos naturais, a cidade "construiu para 
cima", ou seja: se adensou e verticalizou de forma a preservar espaços livres e ruas arborizadas. Em 
2009, 42 de seus edifícios tinham mais de 150 metros, mais que o triplo do número de Londres e 
Paris. As ruas tem fluidez de trânsito, porque a cidade adotou uma taxação de congestionamento 
em 1975. Arcos equipados com radares eletrônicos cobram automaticamente dos carros. 
 
Manhattan, em Nova York, a maior densidade urbana dos Estados Unidos, (273 hab/ha)  não só 
confirma a hipótese de que as grandes densidades promovem a prosperidade econômica, como 
também, a salubridade urbana: menos de um terço dos habitantes desloca-se de carro para o 
trabalho, em detrimento de 86% dos americanos, que assim o fazem. Do total de americanos que 
usa transporte público para se deslocar ao trabalho, 29% moram nos 5 distritos de Nova Iorque. A 
cidade, além de apresentar o menor uso per capita de combustível de todas as áreas metropolitanas 
dos Estados Unidos, também possui um diminuto consumo de energia, ocupando o penúltimo 
lugar no ranking do país (GLAESER, 2011).  
 

 
Figura 3. Densidade Populacional e Consumo de Energia.  
Fonte: Chakrabarti, 2013, p. 80.  
Como referência, 10 hab./acre correspondem a proporcionalmente 25 hab./ha; 40 hab./acre a cerca de 100 hab./ha e 120 hab./acre a 
300 hab./ha. 
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Figura 4. Densidade Populacional e Emissão de CO2.  
Fonte: Chakrabarti, 2013, p. 80.  
Como referência, 10 hab./acre correspondem a proporcionalmente 25 hab./ha; 50 hab./acre a cerca de 125 hab./ha e 100 hab./acre a 
250 hab./ha. 

 
Os benefícios das grandes densidades só se concretizam mediante uma infraestrutura adequada. 
Este cenário, a que Chakrabarti (2013) denomina "Infraestruturas de Oportunidade" e que inclui 
equipamentos sociais fundamentais - como escolas, centros culturais, hospitais, postos de saúde e 
parques, reúne as condições que permitem às pessoas atingirem suas aspirações por meio do maior 
acesso ao emprego, educação, lazer e saúde. Se assim não for, ou seja, na ausência do contexto 
ideal, as grandes densidades tornam-se contraprodutivas. 
 
Para materializar essa infraestrutura, que é extremamente cara, é necessário financiamento, que 
pode ser intensificado pela própria hiperdensidade, por ele considerada aquela acima de 225 
hab./ha. A aglomeração, que gera maior atividade econômica, e que, por seu turno, aumenta o 
preço da terra e a arrecadação, acaba por viabilizar a construção de infraestrutura. 
 
Para obter financiamento sem drenar os recursos municipais, o autor indica alguns mecanismos 
possíveis: como as parcerias público-privadas e o Tax-increment financing (TIF), que permite às 
municipalidades financiarem melhorias na infraestrutura dando como garantia aos empreendedores 
o aumento de arrecadação futura a ser gerado pelos próprios empreendimentos. 
 
Um exemplo desse mecanismo encontra-se em Dallas, perto do centro, onde a renovação das 
instalações industriais abandonadas resultou na construção de uma nova arena e no aumento 
substancial do valor da terra nos empreendimentos comerciais e residenciais do entorno. Chicago 
também fez uso do dispositivo com o objetivo de financiar, ainda que parcialmente, a sua primeira 
estação de trem elevado em 15 anos, inaugurado em 2012. Em Nova Iorque, uma versão 
modificada do TIF está na origem da construção de um distrito urbano inteiro de uso misto 
(Hudson Yards) que contempla ainda um parque e a extensão de uma linha de metrô. A mesma 
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estratégia está em uso na Union Station in Washington, D.C., a par de inúmeras parcerias público-
privadas que, articuladas, fazem avançar projetos de transportes que conectam o valor futuro do 
empreendimento com o investimento em infraestrutura.  
 
Tratam-se das centralidades urbanas multifuncionais de grandes densidades nos nós das redes de 
transporte de massa, cujos exemplos na Ásia e Europa também se replicam atualmente – como é o 
caso da King’s Cross em Londres, exemplo emblemático recente, atrelado à chegada do grande 
evento das Olimpíadas de 2012; do extenso conjunto Euralille – planejado por Rem Koolhaas em 
Lille como uma enorme centralidade regional europeia - alavancado pela implantação do trem de 
alta capacidade e capaz de construir um importante polo de concentração de serviços altamente 
conectado com grandes centros urbanos distantes (Paris e Londres); ou mesmo da Estação Central 
de Berlim (Berlin Hauptbahnhof), onde a implantação de um equipamento intermodal de grande 
porte é âncora para a intervenção urbanística em uma grande área em processo de transformação e 
consolidação. São estes locais os chamados “ambientes de mobilidade” (BERTOLINI; DIJST, 
2003), responsáveis pela articulação de diversas escalas em um mesmo ponto e onde se manifestam 
condições que garantem a diversidade e frequência nos contatos humanos, essenciais para o 
florescimento de novas atividades urbanas. 
 

 
Figura 5. Custo da infraestrutura per capita diminui à medida que a densidade aumenta.  
Fonte: Chakrabarti, 2013, p. 182 e 183. 

 
O único meio de viabilizar uma gama de "Infraestruturas de Oportunidade" nas cidades é por meio 
do adensamento, uma vez que a maior parte delas custa menos per capita em ambientes densos. 
Sistemas de transporte, energia, água e esgoto necessitam vencer distâncias muito menores em 
ambientes compactos que em ambientes espalhados. A fig. 5 mostra como o custo da construção e 
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manutenção de infraestruturas como transportes de massa, água e energia são compensados em 
ambientes hiperdensos, com mais de 40 unidades habitacionais por acre (aproximadamente 100 
unidades habitacionais por hectare, proporcionalmente – aproximadamente 300 hab./ha).  
 
A construção de grandes densidades tende a promover aquilo que o ex-vice-prefeito da cidade de 
Nova Iorque, Daniel Doctoroff, denominou de "Ciclo Virtuoso de Desenvolvimento Econômico". 
Novos residentes geram mais impostos, que retornam na forma de melhores serviços e 
equipamentos municipais como escolas, parques e policiamento. Uma melhor qualidade de vida 
atrai novos moradores e trabalhadores, o que resulta em um desenvolvimento ainda mais denso, 
orçamentos municipais mais robustos, cidades vibrantes e racionalização do transporte público. 
 
Um exemplo prático deste ciclo virtuoso é Hong Kong, que – escolhida pela revista britânica The 
Economist como a melhor cidade do mundo para viver em 2012 – restringe a ocupação dispersa do 
solo, não permitindo a construção em regiões periféricas. Desta forma, somente um quarto da ilha 
é habitada, resultando em uma das mais altas densidades demográficas do mundo (chega a 447 
hab./ha, na Ilha de Kowloon). 
 
A compacidade possibilita reduzir gastos com infraestrutura e dar maior eficiência à existente. A 
rede de transporte, composta por ônibus pequenos, médios e grandes, trens, metrôs, bondes e 
balsas, é usada por 90% da população.12 .São 12 milhões de jornadas por dia (FONG, 2014).  
 
Uma peculiaridade do sistema de metrô e trem de Hong Kong é o modo de operação da Mass 
Transit Railway (MTR), gerido pelo Mass Transit Railway Corporation Limited (MTRL). Conhecido 
como "Integrated rail-property development model", o MTR possui terrenos ao redor de cada estação da 
rede e integra planejamento imobiliário e de transporte para que um dê suporte ao outro.  
 
A construção ao redor das estações do MTR é extremamente densa para colocar o maior número 
de passageiros próximo do transporte de massa (fig. 8). Como resultado, mais de 41% da população 
de Hong Kong (2.78 milhões de pessoas) mora a menos de 500 metros de uma estação (fig. 9), o 
que ajuda a manter altos índices de uso do sistema, garantindo sua solvência (TANG; CHIANG; 
BALDWIN; YEUNG, 2004). 
 
Enquanto as passagens cobrem os custos das operações, o desenvolvimento imobiliário suporta a 
manutenção e expansão da rede. A linha de metrô, por sua vez, valoriza os terrenos adjacentes às 
estações, aumentando o valor dos aluguéis cobrados para cobrir custos de capital. 
 
Devido à concentração espacial e a eficiência da mobilidade urbana, tudo em Hong Kong está 
perto – inclusive o tão idealizado contato com a natureza. A cidade é rodeada por parques e 
reservas naturais, que correspondem a 38% de sua área total. Desse modo, qualquer morador chega 
à praia ou a um parque em menos de 20 minutos. 
 
Outros exemplos de sucesso que agregam território compacto, densidades médias/altas e uso 
misto/diversificado são Paris, Barcelona, Londres e Manhattan (NY). A densidade média na porção 
central da cidade de Paris é de 200 unidades habitacionais por hectare (aproximadamente 500 
hab./ha) O planejamento de transportes prevê estações de metrô ou trem a uma distância máxima 
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de 400 metros, que corresponde a uma distância razoável segundo a prática parisiense de 
deslocamento a pé (fig. 10). A capital parisiense possui 7 quilômetros de metrô para cada milhão de 
habitantes. Para ter uma base de comparação, em São Paulo são 100 quilômetros para cada milhão 
de habitantes (PRATES, 2012). 
 
A cidade também possui 652 km quilômetros de vias cicláveis, e prevê dobrar esse número até 
2020. Com uma boa cobertura de transportes públicos, ciclovias e calçadas amigáveis, a prefeitura 
quer gradativamente proibir a circulação de carros nos quatro distritos centrais. Dentro de alguns 
anos será permitida apenas a passagem de bicicletas, ônibus, táxis, carros de emergência e de 
entregas, e veículos de moradores. (AZEVEDO, 2014). 
 
Barcelona, cuja densidade chega a 300 unidades hab./ha em sua área central, também tem uma 
grande extensão de seu território coberta com transporte público de massa (fig. 11). Além disso, há 
anos a cidade investe em remodelação de calçadas e construção de ciclovias para estimular meios 
não motorizados de deslocamento. Há cerca de 150 Km de ciclovias na cidade (MACEDO, dados 
incompletos). 
 
Muitos urbanistas consideram Paris e Barcelona como o exemplo máximo de boa densidade, cujos 
méritos assentam na possibilidade de congregar centros de cidades que suportam transporte de 
massa e vizinhanças “caminháveis” construídas com altas densidades e sem a presença de arranha-
céus (low-rise, high-density). A intensa procura pela vitalidade econômica e pelos prazeres urbanos 
ofertados por estas cidades pode explicar o motivo pelo qual o valor dos imóveis sobe de forma 
constante, determinada que é, também, pelas limitações urbanísticas e restrições a novas atividades 
imobiliárias.  
 
Por outro lado, congestionadas e "sem caráter", ainda que hiperdensas, cidades da Ásia como 
Tóquio, Hong Kong e Singapura são consideradas exemplos de urbanismo não desejável. 
Chakrabarti (2013) considera que essa diferenciação entre "boa e má densidade" (fig. 12) resulta de 
um preconceito implícito, de que só a civilização ocidental produziria bom urbanismo, 
menosprezando o fato de que as cidades asiáticas estão ultrapassando as capitais europeias não só 
economicamente, mas também em termos de produção cultural, transporte de massa, 
ambientalismo, integração racial etc. 
 
Em Toronto e Nova Iorque, também há reservas em relação aos bairros verticalizados que são 
preteridos em detrimento dos bairros mais tradicionais, com prédios de poucos pavimentos e de 
pedras em tons marrons - apesar da maior parte dos impostos e da riqueza urbana advir destes 
distritos financeiros.  
 
Verticalização não significa necessariamente destruição da feição ou caráter de um bairro, como 
normalmente é entendido. A cidade de Nova Iorque encontrou um equilíbrio entre verticalização e 
preservação da ambiência urbana em West Chelsea e Hudson Yards. Em Nashville, 
empreendedores e arquitetos construíram um novo bairro interessante, que mistura diferentes usos 
e densidades. O processo de crescimento vertical, tão pouco empobrece ou torna a paisagem 
homogênea, como muitos pensam, substituindo paisagens bucólicas por um "paliteiro" de edifícios 
idênticos entre si. Hong Kong está realizando um esforço para diversificar a forma e o tamanho de 

106



riURB     •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12    •    Leite, Longo y Guerra      •      Redes de centralidades multifuncionais e de compacidade urbana 

 

Recibido 31-03-15 | Aceptado 09-09-15 
Bajo licencia Creative Commons 

futuros edifícios, a fim de proporcionar mais conforto térmico e luminosidade nos edifícios, 
preservar vistas e criar uma paisagem urbana mais rica.  
 
O mais pertinente é unir adensamento e verticalização em áreas onde seja necessário intensificar o 
coeficiente de aproveitamento, como nas proximidades dos corredores de transporte público de 
massa (fig. 14), algo que está sendo proposto pelo novo Plano Diretor da cidade de São Paulo, 
como veremos adiante, e que está na base do conceito de DOT, como colocado anteriormente. 
 
Glaeser (2011) afirma que o sucesso de algumas dessas cidades em atrair moradores, 
empreendedores e visitantes está ligado não apenas a sua produtividade, mas também ao estilo de 
vida que promove. Paradigmas de urbanidade, além de proporcionarem os benefícios relacionados 
às grandes densidades urbanas, afirmam-se como locais de lazer e consumo. A escala urbana 
permite amortizar os custos fixos de teatros, exposições em museus, variedade de restaurantes, 
clubes etc. Verdadeiros parques temáticos urbanos atraem pessoas inteligentes em busca de história, 
e do que há de mais criativo no mundo moderno.  
 
A vinculação entre a expansão da rede de transporte – sobretudo os sistemas de alta e média 
capacidade – e políticas de desenvolvimento e adensamento está no cerne da construção desse 
modo de vida urbano. Tal estratégia deve ser compreendida como um mecanismo fundamental 
tanto para alterar os padrões precários de mobilidade, quanto para impulsionar a superação dos 
desequilíbrios urbanos em metrópoles do porte de São Paulo, na medida em que tem por princípio 
incluir os maiores índices populacionais junto à infraestrutura de transporte de massa. 
 
Nesse sentido, é dada a oportunidade de reconstrução de um dos pontos mais sensíveis da lógica de 
estruturação do território urbanizado: a acessibilidade. Diferentemente da mobilidade, que é 
caracterizada pela soma dos movimentos no território, a acessibilidade denota a capacidade de 
acesso físico entre diferentes lugares e atividades. Assim sendo, dialoga conjuntamente com os 
sistemas de transporte e com as formas de uso e ocupação do solo (BERTOLINI, 
STRAATEMEIER, 2009, p.2). 
 
Em São Paulo, o descompasso entre moradia, emprego e infraestrutura, detalhado anteriormente, 
pode ser também observado por uma distribuição desigual dos padrões de acessibilidade urbana. A 
rede de metrô, que atualmente conta com 78,2 Km de extensão (CMSP, 2015) ainda extravasa 
timidamente os limites do Centro Expandido e não chega, em conjunto com os demais 260 Km de 
trens urbanos (CPTM, 2015), a construir uma rede suficientemente capaz de abranger as áreas já 
urbanizadas. Em São Paulo, entre 1974 (ano de inauguração) e 1984, o metrô cresceu a uma taxa de 
2,47 Km ao ano. Entre 1984 e 1994 essa taxa caiu para 1,87 km e, na década seguinte, foi para 1,42 
km. Para efeito de comparação, a vizinha e de menor porte, Santiago no Chile, entre 1995 e 2013 
construiu 4,2 km de metro por ano e Xangai, na China, entre 1995 e 2010, aumentou sua rede em 
impressionantes 27 km por ano, seguindo o ritmo acelerado de expansão da construção civil 
chinesa.  
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Cidade População 

Área Urbana
Região 

Metropolitana 
(Km²) 

Densidade 
(hab./ha) 
Região 

Metropolitana 

Densidade
Área Central 
(hab./ha em 

raio de 10 Km 
do ponto 
central) 

Extensão Transportes (Km) 

Metrô Trem VLT BRT

Xangai 19.553.651 3.048 64 247 548  10  

Istambul 15.613.932 1.339 117 201 86.6   52 

Mumbai 26.167.972 903 290 343 11.4 427,5   

São Paulo 20.248.891 2.209 26 103 78.2 258,4  130 

Cid. do 
México 35.418.952 4.222 84 125 177 27 1,8 115 

Nova Iorque 23.514.804 8.571 27 154 417.7 1718  80 

Londres 14.830.051 2.668 56 78 402  28 20 

Bogotá 9.840.818 494 199 218    108 

Hong Kong 7.069.378 273 259 222 250  36,20  

Buenos Aires 18.485.510 3.272 57 127 51.4 899  39 

Rio de 
Janeiro 13.331.714 1.955 68 87 41   140 

Tabela 1. Dados gerais em algumas das maiores metrópoles do mundo atualmente, destacando o descompasso entre tamanho 
(população e território)-densidade-extensão de rede transporte de massa em diversas delas, com ênfase negativa para os 
casos de São Paulo e Rio de Janeiro.                      
Fontes: BRITO, 2010; CPTM, 2015; EMPLASA, 2015; LSE Cities, 2008, 2011; Fundação SEADE, 2014; CMSP (Metrô), 2015; 
PACCOUD, 2011. 

 
A combinação entre baixas densidades, recorrente em boa parte do território da RMSP – cerca de 
26 hab./ha, segundo dados da Fundação Seade (2014) – e uma rede de alta capacidade ainda 
incipiente e que cresceu em ritmo lento contrasta com metrópoles de porte similar ao redor do 
mundo. Das metrópoles acima de 20 milhões de habitantes, São Paulo só fica a frente de Mumbai 
ao compararmos a extensão da rede de metrô, embora esta última ocupe uma área quase duas vezes 
e meia menor e tenha densidades gerais quase doze vezes maior. Ao compararmos o conjunto da 
extensão dos transportes com cidades como Londres, Nova York e Xangai, a distância ainda é mais 
gritante. 
 
A relação entre densidade, área urbanizada e extensão das redes de transporte é essencial para 
compreendermos o potencial proposto pelo modelo DOT no incentivo à compacidade urbana. Por 
outro lado, em um nível mais detalhado de informação, é preciso atentar que o desenho da rede é 
tão importante – ou talvez mais importante – que a sua extensão, na medida em que os nós, 
representados pelas estações intermodais, tornam-se pontos privilegiados e verdadeiros indutores 
de transformações urbanas e geradores de oportunidades. 
 
A distribuição das redes de alta capacidade para fora dos limites das áreas centrais é um movimento 
fundamental para atingir áreas periféricas já urbanizadas e que contam com potencial de 
adensamento construtivo e populacional. Contudo, esse argumento não deve ser confundido com a 
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lógica de expansão extensiva da infraestrutura. Trata-se, na verdade, de construir uma rede com 
grau elevado de conectividade e ampla o suficiente para atingir centralidades periféricas, 
alimentando tais pontos com altos índices de acessibilidade e garantindo, desta forma, o 
fortalecimento de núcleos multifuncionais simultaneamente distribuídos e conectados. Falamos, 
portanto, como o próprio conceito de cidade compacta propõe, em um desenho e integrado entre 
cidade e infraestrutura de mobilidade. 
 
Por outro lado, há que se lembrar das chamadas externalidades negativas potencialmente advindas 
destes dois parâmetros da dinâmica urbana, das altas densidades e do DOT. As altas densidades 
atendem claramente às demandas do mercado imobiliário e da construção e precisam ser 
cuidadosamente estudadas, dimensionadas e planejadas para cada local, cada bairro, de acordo com 
diversos parâmetros, em especial, à capacidade de suporte (infraestruturas urbanas e serviços e 
equipamentos de uso coletivo). Idealmente, os Planos Diretores devem realizar com frequência 
estudos de densidade x capacidade de suporte e, a partir daí, desenvolver os desejáveis estudos de 
simulação de crescimento projetado para cada bairro.13  Impor altas densidades ao território sem a 
devida capacidade de suporte é contribuir para a má configuração do território, prejudicar o 
dinamismo urbano e gerar indesejável qualidade de vida aos moradores.  
 
Tal problema é presente em diversos territórios de cidades brasileiras com efeitos muito ruins, 
sendo o sintoma mais visível, os enormes congestionamentos de trânsito devido à presença de altas 
densidades em áreas sem sistemas de transporte coletivo adequado. Impor altas densidades 
construídas, sem altas densidades populacionais, é agravar as disfunções das dinâmicas urbanas, 
aumentando a demanda apenas para o trabalho e seu uso apenas durante os horários de trabalho. 
Impor altas densidades populacionais, sem uso misto e diversificado é agravar o modelo vigente 
indesejável da cidade monofuncional.  
 
Por fim, impor altas densidades sem a adoção do DOT, é o mesmo que tentar andar ligeiro com 
apenas uma perna, ou seja, ambos parâmetros devem ser adotados conjuntamente. No que se refere 
especificamente ao DOT, há estudos recentes apontando a potencial ocorrência de processos de 
gentrificação após a adoção de sistemas de DOT em diversas cidades como refere, por exemplo 
KAHN (2007, pp.15/25, tradução nossa) em seu estudo que analisou quatorze cidades norte-
americanas que adotaram sistemas de DOT: “Comunidades que ganham acesso ao modelo “Walk 
and Ride Stations” (estações que se acessam facilmente caminhando) podem ter efeitos diferentes 
do que em comunidades que ganham acesso ao modelo "Park and Ride Stations” (estações 
tradicionais norte-americana que se acessa de carro). As comunidades junto ao modelo "Walk and 
Ride" são mais propensas a possuir um estilo de vida tipo do Novo Urbanismo, enquanto as 
comunidades próximas ao modelo "Park & Ride" podem apresentar maior utilização do carro e 
aferir mais congestionamento de tráfego.Algumas cidades, como Boston e Washington DC 
experimentaram processos de gentrificação em comunidades com maior acesso ao trânsito 
ferroviário, especialmente as comunidades tratadas com novas“Walk and Ride Stations”. Ao 
contrário de “Walk and Ride Stations”, as comunidades próximas às estações modelo "Park and 
Ride" muitas vezes experimentam aumento da pobreza.” 
 
Parece inexorável que a territórios com maiores vantagens aos seus moradores se “valorizem” - 
neste caso, justamente a valorização do ambiente urbano em função da presença do DOT e do 
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modelo de dinâmica urbana que propicia menor dependência do automóvel - e tal requalificação 
urbana se reflita no aumento médio de preços dos imóveis e isso apareça como efeito de 
gentrificação. Cabe neste caso, não um alerta contra o modelo do DOT ,mas sim o estudo de 
eventuais medidas mitigadoras dos efeitos indesejáveis. A própria valorização urbana reflete 
justamente que há maior presença de externalidades positivas do que negativas numa sociedade 
contemporânea que assim demonstra valorizar mais o território planejado com desenvolvimento 
orientado ao transporte público do que o modelo vigente desde meados do século 20, dependente 
do automóvel. 
 
 
4. SÃO PAULO EM REALINHAMENTO FRENTE ÀS NOVAS DEMANDAS E 
TENDÊNCIAS. 
 
O novo Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo (PDE), aprovado em 2014, apresenta 
significativos avanços no que se refere à superação do paradigma da cidade que se delineou a partir 
da segunda metade do século XX, fundamentado na urbanização dispersa, na relativa 
monofuncionalidade, no protagonismo do automóvel e na desvalorização da esfera pública de 
convivência face aum alinhamento aos novos modelos de desenvolvimento urbano. Do rol das dez 
principais estratégias do PDE( Revisão 2014), emerge com destaque a de “Orientar o Crescimento 
da Cidade nas Proximidades do Transporte Público”, alinhadas às de “Melhorar a Mobilidade 
Urbana”, “Reorganizar as Dinâmicas Metropolitanas” e “Promover o Desenvolvimento 
Econômico da Cidade”. Trata-se, essencialmente, da incorporação dos princípios do DOT, 
contextualizados às enormes complexidade e escala do território paulistano. 
 
O Plano elenca condições e propõe aproximar as oportunidades de emprego e moradia em toda a 
cidade; reorientar as dinâmicas imobiliárias e o crescimento urbano para áreas com boa 
infraestrutura e ao longo dos eixos de transporte público; diversificar e qualificar a paisagem urbana 
por meio de diversos instrumentos urbanos inovadores como o incentivo ao uso misto, fachadas 
ativas, espaço para fruição pública e calçadas mais largas; criar Zonas Especiais de Interesse Social 
nas áreas centrais, contribuindo, desta forma, para diminuir a vulnerabilidade social e a pressão pela 
urbanização extensiva sobre áreas ambientalmente frágeis. Para melhorar a mobilidade urbana, o 
PDE (2014) prevê, como elemento estratégico protagonista, a redução da necessidade de grandes 
deslocamentos por meio de uma maior proximidade casa-trabalho.  
 
Para induzir uma distribuição mais equitativa do emprego o PDE define uma série de instrumentos, 
adaptados conforme a vocação e peculiaridade de cada região, como Parques e Polos de 
desenvolvimento econômico e o estímulo à implantação de empresas dentro das atividades 
prioritárias através de incentivos fiscais e urbanísticos. Além de incentivar o desenvolvimento 
econômico das áreas citadas, o plano procura vincular a política de desenvolvimento urbano à 
política de mobilidade, orientando o crescimento da cidade nas proximidades do transporte 
público. Nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, definidos em função da proximidade 
com corredores de ônibus, estações de metrô e trem, será permitido otimizar o uso dos terrenos, 
permitindo a construção de quatro vezes a sua área. 
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Trata-se de uma estratégia clara de potencialização da infraestrutura existente visando um melhor 
aproveitamento do solo urbano ao longo da rede de transporte coletivo de média e alta capacidade, 
bem como, buscar a integração territorial das políticas públicas de transporte, habitação, emprego e 
equipamentos sociais.14 As quadras inseridas na faixa de 150 metros de cada lado dos corredores de 
ônibus e Veículo Leve Sobre Pneu (VLP) em nível, bem como no raio de 400 m das estações de 
metrô, trem, Veículo Leve Sobe Trilho (VLT) e Veículo Leve Sobre Pneu (VLP) elevado 
conformarão o desenho dos eixos. Além das quadras inscritas, as quadras seccionadas pela faixa ou 
raio de abrangência serão incorporadas até o limite de 300 metros, no caso dos corredores de 
ônibus e VLP em nível, e 600 metros a partir das estações de trem, metrô, monotrilho, VLT e VLP 
elevado. Nas áreas de influência dos eixos, será estimulada a construção de habitações para as 
diversas faixas de renda, e, estabelecida uma cota máxima de terreno por unidade habitacional. O 
uso misto será incentivado por meio do não cômputo da área destinada a esse fim – até o limite de 
20% da área construída computável total, assim como a implantação de equipamentos e usos 
institucionais e a ampliação dos espaços públicos. 
 

 
Figura 7. Os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, estratégia de DOT – densificar ao longos da rede e nós de 
transporte público de massa - no novo PDE de São Paulo.  
Fonte: SMDU, 2013. 

 
Os edifícios privados que promoverem um diálogo entre passeio público e o térreo das edificações 
– fachadas ativas – e permitirem a circulação de pedestres e ciclistas – fruição pública – serão 
premiados por meio de descontos na área computável. Ainda como incentivo à fruição pública, o 
plano prevê que todo o edifício cujo andar térreo, localizado junto ao alinhamento da rua, no nível 
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da calçada seja permanentemente aberto, terá 50% do potencial construtivo máximo relativo à área 
gratuito, desde que a área seja maior que 250m². Os edifícios que doarem área para ampliação de 
calçada terão o recuo de frente dispensado, desde que seja respeitado o tamanho mínimo de 5 
metros nas calçadas com frente para os Eixos de Estruturação, e 3 metros no restante da área de 
influência. Como incentivo às fachadas ativas, não será computável até 50% da área do lote 
destinada ao uso não residencial. Para ter direito ao benefício, o edifício deve ter testada maior que 
20 m e construção no nível da rua, com acesso direto à calçada.  
 
O PDE contempla ainda a restrição aos muros contínuos que criam fachadas cegas – limite de 
fechamento de 25% da testada para lotes acima de 5.000 m², e às vagas de garagem, com o fim da 
obrigatoriedade de um número mínimo para os novos empreendimentos. Será admitida uma vaga 
por unidade residencial e uma vaga para cada 100 m² de área construída nos empreendimentos não 
residenciais. As vagas excedentes passarão a ser computáveis, e passíveis de cobrança de outorga 
onerosa. 
 

 
 
Figura XXX. Eixos de Estruturação da Transformação Urbana e Qualificação urbanística: estratégias gerais e táticas locais 
(instrumentos urbanos) operando conjuntamente para se conseguir densificar com qualidade urbanística.  
Fonte: Plano Diretor Estratégico do Cidade de São Paulo, 2014, p. 68 
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Os altos coeficientes de aproveitamento dos Eixos de Estruturação não se aplicam ao restante da 
cidade, onde passará a incidir o Coeficiente de Aproveitamento Básico igual a 1. Caso o 
empreendedor deseje construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico, até o limite 
máximo estabelecido, terá que pagar Outorga Onerosa, destinada ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (FUNDURB).  
 
Desse modo, são criadas condições de promoção do adensamento ao longo da rede de transporte 
público, onde a infraestrutura já se encontra instalada, garantindo ao mesmo tempo a diversificação 
social e de usos além da qualificação urbana e ambiental.  
 
Ou seja, há uma desejável convergência de estratégias gerais - que cidade se deseja no futuro, para 
onde se deseja que ela cresça -com táticas locais, os instrumentos urbanísticos de incentivo que 
promovam a qualificação urbanística (cota máxima promotora de densidade populacional e não 
construtiva, fachada ativa, fruição pública, cota ambiental, redução de vagas de automóveis, 
aumento de largura de calçadas, desincentivo aos grandes muros, etc.). 
 
No que se refere à mobilidade especificamente, o PDE prevê ainda a ampliação, articulação e 
qualificação dos diversos modais – transportes coletivos, sistemas viário, hidroviário e aeroviário, 
circulação de pedestres, ciclistas, cargas e logística, e entre estes, prioriza os modos de transporte 
não motorizados. Para tanto, 30% dos recursos do FUNDURB serão destinados para o 
financiamento de implantação do Sistema de Transporte Público Coletivo, Cicloviário, e de 
circulação de pedestres. 
 
A articulação dos diversos modos de transporte no âmbito da cidade de São Paulo atua em 
consonância com a estruturação do Vetor Metropolitano de Desenvolvimento da RMSP prevista no Plano 
de Ação da Macrometrópole (PAM 2040)15, cujo objetivo é a integração sistêmica e a conexão dos 
fluxos da RMSP com os demais vetores territoriais da Macrometrópole Paulista (MMP). Para 
melhorar a conectividade da RMSP e ampliar a mobilidade por meio da intermodalidade de meios 
de transporte, o PAM 2040 prevê: 
 

• Ampliação e integração dos transportes sobre trilhos de passageiros (expansão e 
modernização do sistema metroferroviário com metas definidas para 2020 e 2040 e 
implantação do Sistema de Trens Regionais de São Paulo para Sorocaba, 
Jundiaí/Campinas, Santos e São José dos Campos); 

• Implantação dos corredores de ônibus metropolitanos da EMTU, integrados ao sistema 
metroferroviário; 

• Revisão e ampliação do Sistema Viário Metropolitano, com foco em melhorias físicas e 
operacionais; 

• Ampliação e integração dos transportes de carga; 
• Implantação de centros logísticos multimodais urbanos (localizados em áreas internas ao 

ferroanel e ao Rodoanel Mario Covas) e periféricos (no ferroanel e no rodoanel); 
• Hidroanel metropolitano. 
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Em ambas as escalas – municipal, metropolitana e macrometropolitana – tanto o Eixo de 
Estruturação da Transformação Urbana quanto as estratégias do PAM pretendem agir a partir de uma 
lógica sistêmica de compreensão do território. Essa estratégia coloca como premissa não somente a 
necessidade de um alinhamento conceitual entre ambos os planos, mas a exigência de que 
instrumentos de ação em escala municipal devam expandir-se em escala metropolitana, visto que as 
redes de alta capacidade bem como a natureza básica dos grandes movimentos e deslocamentos 
diários pertencem, fundamentalmente, a essa última escala. Permanece, contudo, a carência da 
discussão acerca de parâmetros metropolitanos de densidades desejáveis em alinhamento à rede de 
transportes, sem o qual perde-se a oportunidade de levar à toda Região Metropolitana as estratégias 
e instrumentos que a revisão do PDE de São Paulo trouxe em escala municipal. 
 
Ademais, a indução ao desenvolvimento urbano promovida pelos Eixos de Estruturação é capaz de 
dar a vazão necessária a multiplicação e ampliação de centralidades multifuncionais periféricas, 
estratégia reiteradamente colocada por diversos planos urbanísticos em São Paulo ao longo da 
história – lembremos, por exemplo, dos “Corredores de Atividades Múltiplas” do Plano Urbanístico 
Básico (1969) e de sua estrutura urbana polinucleada – mas que nunca foram até então efetivadas 
como instrumento legal. Embora o PDE anterior, de 2002também colocasse o tema do 
desenvolvimento urbano associado aos eixos de mobilidade por meio das Áreas de Intervenção Urbana 
– as AIU (art. 122 da lei nº 13.430 de 2002) – tal instrumento nunca chegou a ser regulamentado e, 
portanto, não foi efetivamente incorporado à dinâmica imobiliária da cidade.  
 
É evidente que a reorganização das densidades pretendida impactará não somente as formas de uso 
da cidade, mas também a paisagem urbana resultante, com a demarcação física e volumétrica dos 
vetores radio-concêntricos, diametrais e transversais, seguindo e evidenciando o traçado da 
infraestrutura de mobilidade, sobretudo quando percorrer áreas de baixa densidade. Sobre esse 
aspecto, cabe a ressalva para a necessária compatibilização e a continuidade entre tais setores com 
os projetos urbanos de exceção (Operações Urbanas e demais instrumentos) que seguirão nos 
próximos anos, ancorados na “Macroárea de Estruturação Metropolitana” e que interceptam com 
frequência os Eixos de Estruturação.  
 
A compreensão das redes de mobilidade como alternativa de ação sistêmica no território atesta o 
protagonismo dessas infraestruturas no desenvolvimento da metrópole. Mesmo quando são 
invisíveis, como é o caso das linhas subterrâneas de metrô, existe uma resposta direta de sua 
presença na paisagem urbana na superfície. Quando linhas se interceptam e ali é gerado um ponto 
de alta acessibilidade, a resposta na paisagem urbana é múltipla, vem da concentração de atividades, 
da influencia das transações imobiliárias e da construção de referenciais urbanos (SMETS, 2013). O 
que ocorre abaixo, na trama de fluxos e movimentos é revelado concretamente acima, na 
organização da cidade – infraestrutura, densidade e urbanidade definitivamente articulados. 
 
 
5. CONCLUSÃO: O MOMENTO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES EM SÃO 
PAULO. 
 
Após a inércia que barrou durante décadas a aplicação de estratégias e conceitos similares aos 
trazidos pelo novo PDE (2014), São Paulo apresenta agora, pelo menos do ponto de vista dos 
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instrumentos de desenho e gestão da cidade, grandes oportunidades para alterar significativamente 
a matriz histórica de atuação no território, dominada pelas melhorias viárias exclusivas para o 
automóvel, pela lentidão e carência de investimentos no transporte público coletivo e expansão 
ilimitada das áreas periféricas, ainda mais carentes de empregos e infraestrutura de todo tipo. Soma-
se a este momento o contexto internacional de compreensão das metrópoles como centros de 
produção criativa, qualificada e altamente competitiva em variados segmentos, conforme colocado 
por diversos autores na última década. 
 
A disponibilidade de áreas subutilizadas, oriundas da etapa de construção da metrópole industrial 
ao longo do século 20, distribuídas no território, muito bem localizadas e na espera para 
impulsionarem um intenso processo de transformação urbana, evidencia que o novo PDE 
compreendeu o potencial estratégico do território – e estratégico, nesse caso, não como mero 
pragmatismo mercantil, mas como a antecipação e participação, a curto prazo, de processos e 
diretrizes de longo alcance13. Ou seja, não existe alternativa para consolidação das oportunidades 
emergentes sem a construção de uma necessária e urgente inteligência territorial para São Paulo, em 
diversas escalas. 
 
A compreensão das densidades urbanas como instrumento direcionador da produção da cidade, 
claramente disposto no PDE, carrega consigo outra dimensão essencial: constitui-se também 
enquanto valor, onde o poder público não só investe, mas também orquestra e recupera parte da 
valorização imobiliária decorrente. É por isso que o estabelecimento do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico igual a 1 representa um importante passo, na medida em que instrumentos 
como a outorga onerosa passam a ganhar peso e a transferir de forma equilibrada, como se espera, 
os recursos para áreas e setores prioritários sob a ótica do poder público. 
 
A conjunção entre investimentos em transporte de massa e adensamento está diretamente 
vinculada a estas táticas de geração de receita a partir do desenvolvimento imobiliário e das 
atividades econômicas no entorno da infraestrutura de mobilidade. Em vários países o modelo 
DOT já é utilizado nesse sentido, onde as tarifas do transporte passam a ser, inclusive, apenas uma 
parte – talvez a menor – dos ganhos promovidos, se comparadas com o potencial urbanístico das 
áreas de influências dos principais nós da rede de mobilidade. Na Europa, ao longo da década de 
1990, as atualizações tecnológicas trazidas ao sistema de transporte coletivo, bem como a 
implantação dos trens de alta velocidade foram protagonistas de uma série de projetos urbanos bem 
sucedidos no entorno das grandes estações intermodais, justamente porque aproveitavam o 
potencial dos movimentos e da acessibilidade gerada pela estação para induzir o surgimento de 
novas centralidades no entorno imediato. Em São Paulo, tanto o Metrô quanto a CPTM 
(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), por meio da Secretaria de Transportes 
Metropolitanos (STM) do governo estadual já embutiram, pelo menos como conceito, essas ideias 
nos últimos planos de mobilidade metropolitanos divulgados, tais como o Plano Integrado de 
Transportes Urbanos de 2025 (PITU 2025) de 2006 e a mais recente “Atualização da Rede de Alta 
e Média Capacidade de Transporte”, de 2013. Este último, inclusive, teve como subsídio um estudo 
desenvolvido em 201214 fruto de uma parceria entre órgãos estaduais e municipais e que pretendeu 
traçar estratégias visando o incentivo às centralidades junto à rede de transporte sobre trilhos, por 
meio da avaliação da capacidade de suporte dessa infraestrutura. 
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Mas para efetivação desse novo momento vislumbrado para a metrópole, alguns aspectos deverão 
ainda ser enfrentados. O primeiro deles – e talvez o mais relevante – é justamente o vínculo entre 
as políticas de mobilidade e as ações urbanísticas em curso, pressuposto indispensável para a 
coerência de instrumentos e dos recortes dispostos pelo PDE e pela Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo em processo de revisão. Em São Paulo, é nítida a dificuldade de planejamento 
integrado das infraestruturas de mobilidade, percepção revelada ao analisarmos o histórico dos 
planos que sucederam nas últimas décadas. Por outro lado, as altas densidades promovidas pelos 
“Eixos de Estruturação da Transformação Urbana” no PDE dependem não só do traçado das novas 
linhas, a partir dos quais são ativados, mas sobretudo da precisão no dimensionamento da 
capacidade de suporte de diversas redes de infraestrutura e equipamentos urbanos.  
 
O desafio de São Paulo frente o novo PDE é claro: as estratégias propostas são desejáveis, os 
instrumentos são inovadores, mas como garantir a parcela de responsabilidade que cabe ao poder 
público na implementação do plano? Ou seja, o PDE colocou as novas regras, determinou onde 
construir e adensar, provavelmente o mercado vai aderir a esta dinâmica nos próximos anos e tais 
territórios serão transformados. No entanto, a partir de quais critérios e com qual horizonte de 
implantação serão realizadas as infraestruturas de suporte? Ou seja, planejar densidades desejáveis a 
partir da lógica da compacidade urbana diz respeito à superação dos entraves no diálogo entre 
diversas esferas de planejamento, gestão e operação das infraestruturas urbanas. 
 
Se transportarmos as estratégias do PDE e do modelo DOT para a escala da Região Metropolitana, 
o desafio colocado, ademais, assenta no fato de que o desenho da rede, mais do que resultante de 
um dimensionamento técnico e de demanda, diz respeito também à esfera urbanística. A ampliação 
da conectividade da rede, com a multiplicação das estações intermodais deve ser encarada como a 
oportunidade de indução de novas centralidades multifuncionais, desonerando a região central e 
introduzindo novos elementos qualificadores do espaço urbano em áreas periféricas. Em escala 
local, não é menor a necessidade de realização de um projeto urbano nas áreas de influência das 
estações, ou seja, ampliando os impactos positivos de um investimento de grande porte. Desta 
forma, será claro o compromisso de pensar a implantação da infraestrutura de mobilidade retirando 
o que ela tem de mais rico na dinâmica de uma metrópole plural e multipolarizada que se deseja 
para São Paulo: a possibilidade de democratizar a acessibilidade urbana e superar os desequilíbrios 
crônicos. 
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