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ABSTRACT
Some researchers argue that most European cities are more denses due to the high use of public transport,
and also because of high jobs concentrations in central areas. It was noticed that the distribution of
transport infrastructure in these cities has created opportunities for spatial interaction, co-determining the
activities location, resulting not only in changes in land uses, but in the modal choice of the inhabitants,
which now use more public means of transportation. This study aims to examine the potential for redevelopment or urban regeneration of São Paulo Historic Center, through the bases of TOD (Transist
Oriented Development) most current references; looking for real estate alternatives and new population
profiles that can see the Center as "efficient location". For this reason it was reviewed the zoning maps of
the area and public transport, pointing the areas of higher vacancies and housing patterns, to understand
whether this region can fit within this transport project vision. It was found that several components that
make up the Historic Center of São Paulo meet the main objectives of TOD, including the mix of uses,
quality and accessibility of landscape connections and urban structure in favor to the pedestrian.
Together, these factors clearly add value to land, because they make the environment ideal to good
quality of neighborhood and housing for an average income; which could be considered in public-private
partnerships and projects, in the promotion of an intense urban development around the stations.

RESUMO
Alguns pesquisadores afirmam que a maioria das cidades européias são mais densas em decorrência do
alto uso de transporte público, e, também, por causa das altas concentrações de empregos nas áreas
centrais. Percebeu-se que a distribuição das infra-estruturas de transporte nessas cidades criou
oportunidades de interações espaciais, co-determinando a localização de atividades, resultando não só em
alterações no uso do solo, mas na escolha modal dos habitantes desses espaços urbanos, que passaram a
utilizar mais os meios públicos de locomoção. Esse trabalho tem por objetivo analisar o potencial de redesenvolvimento, ou de revitalização urbana, do Centro Histórico de São Paulo, através das bases
referenciais mais atuais do TOD (Transist Oriented Development); atentando, assim, para as alternativas
imobiliárias que estão sendo buscadas pelos novos perfis populacionais, e que podem enxergar o Centro
como “localidade eficiente”. Para isso, foi revisto o zoneamento da área e mapas de transportes públicos,
pontuando-se as zonas de maiores vacâncias e padrões habitacionais, para entender se essa região pode se
encaixar dentro desta visão de projeto de transporte. Verificou-se que diversos componentes urbanos que
conformam o Centro Histórico de São Paulo atendem os principais objetivos-base do TOD, sejam eles, a
mistura de usos, qualidade das conexões de acessibilidade e paisagem e estrutura urbana a favor do
pedestre. Aproveitados, esses elementos claramente acrescentam valor ao solo adjacente, na medida em
que tornam o entorno favorável à boa qualidade de vizinhança e adequação absoluta para a habitação de
um perfil de renda médio, fato que poderia ser considerado em projetos e parcerias público-privada, na
promoção de um intenso desenvolvimento urbano em torno das estações.
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1. INTRODUÇÃO
Literalmente, TOD (Transit-Oriented-Development) significa um “desenvolvimento orientado
pelo transporte público”. Descritivamente, seu conceito representa uma mistura eficaz de
atividades e densidades, dentro do entorno imediato de cada estação de transporte público, capaz
de gerar suficientes transeuntes ou usuários que suportem não só o funcionamento dos sistemas
de transportes, mas de toda a sinergia entre esses usos urbanos.
Para se entender, na verdade, a origem do TOD é mais do que necessário compreendê-lo no
contexto histórico da evolução dos sistemas de transportes e paralela evolução urbana. Como
bem lembrou Dittmar, Belzer & Autler (2004), tanto os transportes públicos existem há muitos
anos, moldando, pelo menos parcialmente, as cidades; como muito dos padrões de desenho
urbano que nós procuramos restabelecer são comuns a um tempo anterior ao advento do
automóvel.
Se for analisado, por exemplo, a formação dos subúrbios americanos, tipicamente associada ao
automóvel, é possível verificar que esses subúrbios começaram a existir antes mesmo do início
do século XX. Grande parte desses subúrbios foram construídos por proprietários fundiários ou
investidores, que primeiro implantaram as áreas residenciais e, somente depois, estimularam as
ligações dessas “periferias-dormitório” aos centros urbanos, a fim de adicionar valor às suas
propriedades. A partir dessa inicial descentralização, pequenos centros comerciais e de serviços
foram se deslocando e se formando nos arredores residenciais para servir tanto aos moradores
dessas áreas, como aos usuários de transporte público que se utilizavam das vias de ligação. A
idéia de que o “desenvolvimento orientou o transporte” (DITTMAR, BELZER & AUTLER,
2004), neste caso, esclarece mais veridicamente os fatos, do que o inverso.
No caso de São Paulo, a ferrovia foi o ente que se consagrou como reorganizador da cidade,
favorecendo um crescimento suburbano de povoação. Essa grande estrutura de transporte, no
começo, de alcance apenas regional – com a São Paulo Railway (1867) (depois denominada
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí), a Estrada de Ferro Sorocabana (1872) e a Estrada de Ferro
Central do Brasil (1875) - comportou, posteriormente, trens de subúrbio ou de alcance local como a Estrada de Ferro São Paulo – Santo Amaro (1886) e o Tramway da Cantareira (1893) –
contribuindo em muito para a expansão da cidade. Dois tipos de aglomerações urbanas foram
sustentadas pelas ferrovias: os “povoados-estação”, formados em pontos de parada do trem,
essas regiões atraiam residências e pequenas atividades; e os “surbúrbios-estação”, quando as
residências, na verdade, associavam-se às indústrias que se localizavam nas orlas ferroviárias
(LANGENBUCH, 1971).
A partir da década de 30, a pujança do automóvel e a estruturação urbana por meio de suas
rodovias romperam a relação de interdependência entre moradia, emprego e transporte público.
Com um precipitado declínio no uso deste último através do desmantelamento e abandono do
sistema ferroviário, os ônibus assumiram o papel de principal modo de transporte público na
maioria das cidades. Sendo, entretanto, submissos ao automóvel, pois se utilizando das mesmas
vias, contribuem em direto para os congestionamentos, além de terem menos influência nos
padrões de uso do solo, esses sistemas foram questionados ao longo dos anos, a respeito de sua
eficiência em relação a qualidade de vida urbana. Foi desse modo que a última década viu uma
tênue, mas promitente mudança no panorama do desenvolvimento associado ao transporte
público, com a convergência de um número grande de tendências – aumento no uso do
transporte público associado a um aumento dos investimentos na área de transporte, frustração
com os congestionamentos e com o espraiamento urbano, além de alguns movimentos favoráveis
a um inteligente crescimento urbano, como o “Novo Urbanismo”, etc – que fizeram reconhecer
as vantagens de se unir e, porque não, estimular a urbanização, através do transporte público.
A idéia, então, de associar o pedestre a um planejamento urbano e de transporte público,
lançadas pelo arquiteto e urbanista Peter Calthorpe (1993), fizeram avançar o conceito de
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desenvolvimento dos usos do solo e adensamento em torno das estações, a partir da década de
90, lançando alguns dos princípios que foram, posteriormente, apropriados pelo TOD:
 Organizar um crescimento a nível regional, de forma compacta e de forma a dar suporte
ao transporte público;
 Implementar comércios, habitações, empregos, usos cívicos dentro do “raio de alcance
caminhável” das estações de transporte público;
 Criar uma rede de passeios e acessos adequados ao pedestre que se conectasse a
diferentes destinos locais;
 Prover uma mistura de tipologias habitacionais, densidades e rendas;
 Preservar uma alta qualidade dos espaços públicos e também do zoneamento;
 Utilizar dos espaços públicos como foco da orientação imobiliária;
 Encorajar o desenvolvimento urbano ao longo dos corredores de transporte coexistindo
com a idéia de vizinhança.
O TOD surgiu, assim, com a intenção em integrar, funcionalmente, transporte público e o
desenvolvimento de seu entorno urbano, por meio do confronto ao que se chamaria de
urbanização tradicional. Para isso, pautava-se em promover uma sinergia entre os usos do solo
local, com base no desenvolvimento de cinco objetivos principais - ser uma localidade eficiente,
ter uma rica mistura de usos do solo, conseguir gerar valores, constituir um “lugar”, suprimindo
a tensão entre este último e a entidade “nó” – que caracterizassem basicamente os elementos
referenciais de “qualidade de vida ou de morar”, associando critérios relativos à acessibilidade,
escolha modal, tempo de percurso, qualidade ambiental, dos serviços, lazer e habitação, riqueza
e segurança (DITTMAR & POTICHA, 2004).
Esses índices de “habitabilidade” significavam combinar uma diversidade de atributos a fim de
direcionar o comportamento de viagem dos usuários e habitantes de uma região, estimulando o
desuso do carro e o aumento no uso do transporte público; oferecer uma gama de atividades,
dentro do raio de alcance “caminhável”1 de modo a prover uma comunidade repleta de tipologias
residenciais, para que seus residentes pudessem encontrar habitações que mais se encaixassem às
suas rendas ou necessidades ao longo de seus estágios de vida, sem forçá-los a deixar a
vizinhança; permitir uma diversidade de possibilidades de compras, serviços, residências,
alcançáveis por diferentes modos de acesso (a pé, de bicicleta, por transporte público) de modo a
encorajar a caminhada; gerar valores em termos de redução dos gastos da comunidade (e do
governo) em transporte, em relação às amenidades permitidas com a redução no uso do auto, tais
como redução do número (e gastos) com estacionamentos, possibilidade de aquisição ou aluguel
de bicicletas, diversidade de serviços que podessem se alcançados com facilidade (se
estimulados) dentro do raio de alcance imediato, etc; e, por último, constituir lugares em termos
de atratividade e agradabilidade sob o ponto de vista do pedestre, permitindo não apenas à
criação de um meio urbano saudável, mas alimentando o orgulho de pertencimento.
1.1 As Atuais Mudanças nas Preferências de Morar

Jennifer L. Dorn (2004), parte do corpo gerencial da FTA (Federal Transit Administration),
observou que as últimas mudanças, relativas ao fortalecimento do transporte público nos
Estados Unidos, vem se fundamentando com base em três importantes questões: o
reconhecimento de que o próprio futuro das nações mundiais se pautará numa rede integrada
e sensível de transporte; de que nessa rede, a oferta das infra-estruturas de transporte para
pessoas mais velhas, portadoras de alguma necessidade especial, bem como aos de menor
renda será vista como prioridade; e por último, mas não menos decisivo, de que o chamado
“sonho de vida americano” vem exigindo a necessidade de ser reavaliado.
1

Por “Área de Influência Imediata” ou “Raio de Alcance Caminhável” de uma estação, remeter-se-á ao conceito de
Spit e Bertollini (1998), que a define como raio de aproximadamente 500 metros, a partir do centro físico de cada
estação.
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Sob este último, Dorn (2004) colocou que este Sonho pós 2° Grande Guerra - pautado na
idéia do casal, com dois filhos e cachorro, morando em tranqüila “casa de subúrbio com
quintal e cerca branca” e, claro, com seu automóvel na garagem - foi um distorção do íntimo
desejo do cidadão americano de ter casa própria, segurança e uma vida em comunidade.
Dessa forma, apesar do crescimento demográfico (grande número de nascimentos) no pósguerra ter favorecido o também crescimento dos subúrbios, esses surgiram antes mesmo ao
“boom” automobilístico, o que não justifica, por sua vez, que o “sonho de vida americano”
seja tratado como simples desejo compulsório de ter um carro.
Passadas algumas décadas, o que se tem visto hoje é uma inversão de postura, tanto do
mercado, como dos investidores e compradores imobiliários, que vem se estabelecendo
através de uma nova visão do padrão de vida americano, incluindo o elemento “economia de
tempo” – sem envolver o componente “automóvel” – nas decisões de oferta e aquisição
residencial: o sinônimo de qualidade de vida passou a significar não ter que pegar o carro
para ir ao trabalho, locadora, mercado, restaurante ou ao médico. Por trás dessa mudança de
postura, na verdade o que as pesquisas apontam é que há uma visível mudança da própria
população americana: de acordo com a Association for the Advancement of Retired Persons
(AART 2 ) a porção populacional que mais tem preferência por se localizar próximo ao
transporte público é precisamente o grupo que mais irá crescer nos próximos 20 anos – os
idosos. Mais de 70% desse perfil populacional quer morar dentro de uma distância
“caminhável” a estação de transporte, em um ambiente diversificado e rico, onde possam ter
uma vida ativa e auto-suficiente. Parte desse nicho, que inclui os chamados “ninhos vazios”
3
- casal que ora moraram em casas nos subúrbios com os filhos, agora, em novo estágio de
vida, tem procurado residência menores e mais centralmente localizadas, em vizinhanças
com maior mix de atividades.
Além disso, a diversidade populacional hoje, ocasionada pelo irreversível processo de
globalização, demonstra que, apesar das restrições imigratórias, provavelmente 1/3 da
população americana em 2025 será composta por imigrantes hispânicos, asiáticos e de seus
descendentes (DORN, 2004). Sobre esses imigrantes, vários pesquisadores (ROSS &
DUNNING, 1995 apud AART; DITTMAR & ALL, 2004) observaram que, historicamente,
seja por assumirem um perfil mais baixo de renda, mas também em decorrência de fatores
culturais, a aquisição e uso de automóvel dentro desse perfil é infinitamente inferior que aos
próprios cidadãos americanos. Conseqüentemente, essa população é mais fácil de ser
absorvida, ainda que aumente seu perfil de renda, àqueles usuários fiéis do transporte
público, especialmente se esses últimos responderem por serviços de alta qualidade.
Por último, de acordo com o Censo de 2000 (DITTMAR & ALL, 2004), o perfil
populacional intitulado de “sem-família” 4 corresponde a 31,9% da população americana,
maior do que os casais com filhos, que equivalem a 29,5% dos habitantes. Agrupados os
solteiros, os “ninhos vazios” e os casais sem filhos, o número cresce para a considerável
quantia de 70% da população (AARP) – cuja preferência declarada é de moradia central,
“urbana” e acessível por transporte público.
Trazendo essa discussão para a realidade paulistana, verifica-se que as tendências de hoje são
muito mais globais do que locais. Em maio de 2009, a Revista da Folha de São Paulo publicou
um artigo intitulado “A vida em um quarto-e-sala, o tipo de imóvel mais difícil de alugar ou
comprar em São Paulo” (CASTRO, 2009), onde apresenta dados disponibilizados pelo IBGE e
pelo Secovi-SP, que apontam o crescente número de pessoas que moram sozinhas, não apenas
em decorrência de mudança de estilo de vida, mas da própria esperança de vida que aumentou
nas últimas décadas. Logo abaixo é possível ver os correspondentes números (Tab.1 e 2).
2

AARP (Association for the Advancement of Retired Persons), available in www.aarp.org;
Tradução literal da autora ao termo “Empty Nesters”, freqüentemente encontrado na literatura da área.
4
Tradução literal da autora ao termo “Nonfamily”, também freqüente na literatura da área.
3

4

Tabela 1. Pessoas que moram sozinhas na região metropolitana de São Paulo.
1997 [n° habitantes]
2007 [n° habitantes]
353.000 (7,3% do total) 741.000 (11,6% do total)
Revista Folha de São Paulo (mai/09): Dados do IBGE.

Tab. 2. Lançamentos de apartamentos residenciais e valores de m² na Zona Oeste de São Paulo.
Perfil do imóvel N° de lançamentos entre 2000 E 2008 [unid.] Preço máximo / m² (em mar/09) [R$]
1 Dormitório
19.280
20,17
2 Dormitórios
89.782
16,58
3 Dormitórios
80.616
16,09
Revista Folha de São Paulo (mai/09): Base de Dados do Secovi-SP.

O aumento da demanda por apartamentos de um dormitório foi acompanhado de uma preferência
por localidades mais centrais, próximas ao metrô e com diversidade de atividades e espaços
públicos. Como a demanda não foi acompanhada por aumento consistente na oferta desse perfil
de imóvel – justificada pelas incorporadoras em virtude dos altos preços dos terrenos em São
Paulo - o aumento dos aluguéis foi inevitável, levando a transformar flats em moradias, bem
como dinamizando de forma absurda o mercado imobiliário: além de um bom apartamento, em
bairros centrais desse perfil, demorar de três a sete dias, no máximo, para ser alugado; o aluguel
de um dormitório na zona oeste é 20% maior que um imóvel de três quartos (Dados da SecoviSP).
1.2 Breve Análise do Centro Histórico de São Paulo

O espaço urbano de São Paulo foi delineado em formato radio-concêntrico, esquema traçado
desde o período colonial e preservado até os dias de hoje. Ao longo do processo de crescimento
urbano, essa estrutura foi sendo complementada ou sobreposta pelos diversos sistemas de
transporte implantados; sistemas esses, que moldaram, em cada período, a forma e a direção da
expansão urbana por eles alicerçada.
A primeira grande estrutura de transporte urbano em São Paulo foi a ferrovia. No começo, de
alcance apenas regional, comportou, posteriormente, trens de subúrbio ou de alcance local (os
bondes), consagrando-se como instrumento reorganizador da cidade e delineando um
crescimento suburbano de povoação. Os bondes, particularmente quando alimentados por
eletricidade, garantiram um atendimento mais eficiente, em termos de horário e tempo de
viagem, favorecendo o adensamento da região atendida pela rede e estimulando a implantação de
loteamentos até o limite “infra-estrutural” (STIEL, 1984).
O centro histórico, que antes abrangia apenas o núcleo colonial ou Centro Velho (hoje Distrito
da Sé), passou a compreender também o Centro Novo (atual Distrito da República), a partir de
1930, mantendo sua posição de prestígio e valor frente às classes dominantes. Foi nesse
momento que, de acordo com Somekh (1997, apud CAMPOS, 2004), o uso habitacional na
região central ressurgiu com grande força através da construção de edificações residenciais e
mistas (especialmente concentradas no Centro Novo), seguindo, muitas vezes, o padrão
modernista de habitação – com conjuntos de unidades mínimas de habitação (quitinetes, um ou
dois dormitórios) sobre as lojas e serviços dispostos no térreo.
Por volta de 1960, com a piora na prestação dos serviços de transporte por trilhos, abriu-se aos
poucos espaço para a ampliação no atendimento pelo ônibus e a consagração da estrutura
rodoviária. Na verdade, essa expansão da malha viária foi priorizada como forma de sustentar o
crescimento da indústria automobilística no país, principalmente após a Segunda Guerra
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Mundial, relegando a manutenção da boa qualidade dos transpores públicos e, mesmo a
execução do metrô, a um segundo plano. Como conseqüência desse fato, outras áreas no
município de São Paulo assumiram posições dominantes, efetivando a descentralização das
atividades centrais e passando a concentrar cada vez mais a população de melhor poder
aquisitivo, além dos maiores investimentos em termos de infra-estrutura.
A área central foi, paulatinamente, perdendo população residente, principalmente a partir de
1980, e adquirindo um caráter cada vez mais popular, tanto através do perfil comercial que se
estabeleceu, como também a partir da concentração de terminais de transporte público associado
às restrições à circulação de automóveis particulares (com vistas à redução dos
congestionamentos) – por exemplo, ausência de garagens, a pedestrianização de vias e a grande
circulação de ônibus. Grandes obras viárias que de um lado facilitaram a transposição do centro
como eixo de passagem, de outro, contribuíram para a deterioração de grandes trechos urbanos e
para o processo de degradação geral, que não se inverteu apesar do desenvolvimento de
inúmeros projetos com vistas à revitalização da área.
Apesar disso, o centro histórico de São Paulo ainda concentra um comércio incrivelmente
diversificado, além de inúmeros serviços, usos institucionais, monumentos históricos e
equipamentos culturais, sem falar na variedade do ambiente construído, que apresenta distintas
soluções de ocupação, tipologias, volumetrias e estilos arquitetônicos, democraticamente
acessíveis por diversos modos de transporte (CAMPOS, 2004). Fundamentalmente, é com base
nessa constatação que se fundamentará a hipótese desta pesquisa.
2. METODOLOGIA
O sucesso na implantação de projetos que envolvem o TOD depende de inúmeros fatores.
Dentre esses fatores, um dos mais determinantes aspectos que envolvem a implementação
de tal projeto, o Planejamento e Zoneamento Urbano, é assegurado unicamente pela
regulamentação municipal. Antes de entrar em detalhes sobre cada especificidade que trata
esse item, vale esclarecer a principal linha-guia que pauta o Planejamento e Zoneamento dos
projetos de TOD, que, de acordo com Greenberg (2004) significa, acima de tudo, constituirse como um meio urbano “pedestrian-friendly” 5:
“[...] é um lugar onde as pessoas podem usufruir da vida pública em um cenário confortável, [...]
fomentado através da implementação de uma série de estratégias, que inclui desde o enfoque no uso
do solo, design construtivo 6 , preservação do patrimônio histórico, desenho das vias, controle do
tráfego, estacionamentos, etc.” (GREENBER, 2004, p. 70. Tradução da autora).

De acordo com o conceito base definido por Greenberg (2004), para desenvolver esse tipo
de ambiência urbana, três principais dimensões devem ser alicerçadas: a definição de “ruas
ativas e caminháveis”, o “controle da intensidade e densidade construtiva” e o
“cuidado na integração com o transporte público”. De um modo simplificado, o primeiro
conceito se relaciona à criação de locais que sejam confortáveis aos pedestres, com grandes
áreas de captura à entrada/saída das estações e ruas ativas suportadas através de uma mistura
adequada de usos ou atividades. Nesse caso, tanto comércios, serviços são bem-vindos,
assim como usos cívicos e espaços públicos, de um modo geral. Sobre o desenho urbano,
impõe-se a necessidade de adequação dos acessos, passeios, mobiliários, vegetações que
5

Ao pé da letra, “pedestrian-friendly” significa “amigável ao pedestre”, ou seja, um padrão ou medida de qualidade
do meio urbano sob o ponto de vista e de escala do pedestre.
6
O sentido de “Design Construtivo” é colocado aqui com base no guia urbano da cidade de Denver (Design
Guidelines for Denver Landmarks and Landmark Districts) (citado em GREENBERG, 2004) para representar o
cuidado no controle das taxas de ocupação do solo, coeficiente de aproveitamento, escala das edificações em
relação ao pedestre, definição de espaços públicos, etc.
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estimulem e amparem o pedestre, de modo que ele tenha a exata percepção e identidade com
a vizinhança. Nesse contexto, observa-se ainda que altos padrões construtivos garantem
adequado suporte ao bom funcionamento do sistema de transporte, e, por isso, geralmente,
os espaços urbanos apresentam uma hierarquia ou gradiente de densidades, aonde o centro
ou entorno da estação de transporte contém as mais altas densidades, com obrigatoriedade
de espaços abertos e verdes (GREENBERG, 2004).
Partindo-se desses pressupostos, a metodologia desta pesquisa versa na comprovação da
existência ou não das tipologias necessárias ao desenvolvimento do TOD, dentro do recorte
espacial estabelecido - ou seja, do Centro Histórico de São Paulo, particularmente, do
distrito da República - atentando para os padrões que tratam especificamente dos espaços e
vias públicas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar do Centro Histórico ser visto como uma área desvalorizada, essa região ainda representa
cerca de 20% dos empregos, nas áreas de serviços e comércios, do município de São Paulo
(SEMPLA, PMSP). Particularmente, dentre o setor de serviços, mais de 35% deste é
representado por atividades de caráter público, reflexo do retorno à área central de órgãos
pertencentes à Prefeitura e Governo Estadual, além de instituições de ensino. Se comparados, por
exemplo, os distritos da Sé (especialmente República e Sé) e Pinheiros, outro grande
concentrador de atividades e serviços, os números relativos a esses setores de atividades são
relativamente similares (Fig.1).
Figura 1. Mapa dos Setores Comércio, Serviços, Privado e Construção Civil (de cima para baixo, da esquerda
para direita). FONTE: SEMPLA, PMSP.
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Essa grande concentração de empregos, associada a uma rica oferta de infra-estrutura,
especialmente voltada para ao atendimento por transporte público, fizeram (e fazem) com que
essa área central seja facilmente acessível, garantindo uma rica dinâmica urbana. Além do
atendimento por metrô, essa região passou a concentrar grandes terminais de ônibus, diversas
linhas que alimentam todo o município e, desde meados da década de 70, vias exclusivamente de
pedestres: que se por um lado dificultaram o acesso por veículos particulares, por outro,
favoreceram o uso do transporte público, e uma melhoria dos congestionamentos e dos demais
malefícios ocasionados pelo tráfego intenso de veículos (poluição atmosférica, sonora, etc.)
(Vide Figura 2).
Figura 2. Mapa das Intervenções na área central relacionadas ao Transporte público FONTE:CAMPOS, 2004.

Frente a esses fatos, poderia ser questionado se a legislação urbana para a área central
desfavoreceu ou ainda desfavorece sua ocupação de forma mais densa e mista. Entretanto, o que
se verificou, desde a época da inserção do Metrô, e, portanto, primeiro sob o Zoneamento de
1972 e posteriormente sob o Zoneamento de 2004, foi um entendimento da área como propensa
a mistura de usos e alta taxa de ocupação, conforme pode ser visto da Figura 3. Boa parte da
região central, compreendida como Z5, ou zona de uso misto com densidade demográfica alta, e
que abrangia, em grande parte os arredores da Estação de Metrô República, passou a ser vista
como ZCP-b (Lei 13885/04), ou Zona de Centralidade Polar (cor em laranja, no mapa do
Zoneamento de 2004, Figura 3), caracterizada pela também coexistência de usos não-residenciais
e habitação, porém com predominância de usos não-residenciais compatíveis e toleráveis, típicos
das áreas centrais, e com gabarito de altura de até 15 metros para edificações: ou seja, as
diretrizes de zoneamento continuaram favorecendo o intenso adensamento desse centro histórico,
compativelmente aos fundamentos do TOD, que acreditam que as áreas com maior adensamento
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e mais ricamente ocupadas sejam ideais ao eficiente uso do transporte urbano (de massa) e base
necessária para implementar um processo de revitalização urbana.
Figura 3. Mapa do Zoneamento de 1972 (esquerda) e 2004 ( direita). FONTE: SEMPLA, PMSP.

Logicamente, o Centro Histórico de São Paulo, hoje, enfrenta graves problemas sociais e
econômicos, particularmente relacionados à desvalorização e vacância imobiliária. De acordo
com Bonfim (2004), enquanto existe uma quantidade aceitável de espaços edificados vazios nas
áreas urbanas, necessária, inclusive, ao bom funcionamento da dinâmica do mercado - que varia
entre 5 a 7% do total de imóveis; dados do IBGE mostram que, respectivamente em 1991 e 2000,
os distritos da Sé e República tinham em torno de 15% e 25% de domicílios vagos. Esses
imóveis além de não contribuírem para a arrecadação municipal de IPTU, pois estão
desocupados e com dívidas; se encontram em inadequada conservação ou ocupados ilegalmente,
aguardando projetos que invertam o processo de desvalorização da área central.
4. CONCLUSÃO
Hoje, com as novas discussões que cercam os Congressos do Novo Urbanismo Urbanismo7 procurou-se formalizar um novo enfoque para a questão urbana, estabelecendo novas formas de
análises para a cidade contemporânea. Tanto considerando outras funções, como direcionando o
seu tratamento a conceitos mais amplos, ligados, por exemplo, à equidade social, participação
pública na gestão urbana, etc., e, especialmente, ênfase na questão da acessibilidade ou
mobilidade urbana. Nesse aspecto, o transporte coletivo passou a ser visto como serviço
fundamental à concretização das funções sociais da cidade, sustentando, inclusive, mudanças
significativas de áreas centrais, tais como, por exemplo, das norte-americanas - que perdendo
boa parte dos empregos para os subúrbios, enxergou seu renascimento através da valorização de
suas atividades cívicas e centros culturais, o que, por sua vez, levou a atrair um novo perfil de
residentes. Além de grande força histórica, essas áreas estavam infraestruturalmente bem
7

La Nouvelle Charte d’Athènes, disponível em www.ceu-ectp.org; www.newurbannews.com;
www.planning.org/newurbanism/history; www.euroconcil.net/CEU/index_m.htm; o Novo Urbanismo também é
conhecido como: “transit-oriented-development”, “traditional-neighborhood-development” ou “neotraditional
design”.
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providas e servidas por diversos modos de transporte, o que facilitou o seu processo de
reurbanização e reocupação de alta densidade, favorecido pela implantação de projetos de TOD
(DITTMAR & POTICHA, 2004).
No Brasil, e nesse caso, tratando-se da cidade de São Paulo, mesmo após a inserção do
metrô na década de 80, e do desenvolvimento de ambiciosos projetos com vistas à requalificação
do Centro Histórico de São Paulo, a partir de 1990, o processo de degradação da região não se
inverteu: concursos de idéias, associações não-governamentais, intervenções em edificações
públicas, especialmente nas de força cultural e caráter patrimonial, além de duas Operações
Urbanas (Centro e Anhangabaú) envolveram, ao longo dos anos, polêmicas com relação às bases
que sustentariam esses projetos - fossem estratégias de reocupação habitacional de baixa renda,
fossem iniciativas para atrair o setor terciário - que, de acordo com Campos & Pereira (2004),
penderam entre o medo da “gentrificação” social ou entre uma possível exacerbação da pobreza.
Visto o surgimento dessas novas bases internacionais de discussão urbanística, que se pautam,
antes de qualquer coisa, nas reais mudanças que vêm ocorrendo dentro das estruturas familiares e
perfis populacionais, incluindo, alterações nas preferências e escolha modais de transporte, como
nas próprias escolhas dos padrões ou tipologias habitacionais – ou seja, o ideal de transformação
urbana não se molda no erro modernista de superestimar o poder de transformação de uma
simples estrutura arquitetônica, mas se fundamenta em bases mais sólidas e sempre
determinantes, que são os comportamentos humanos – acredita-se na capacidade conversora ou
porque não, requalificadora dos projetos que envolvem o TOD.
Dito isto, reconhece-se a grandeza da dinâmica urbana que envolve a região do Centro Histórico
de São Paulo - essa área constitui o coração dos empregos, serviços, atividades cívicas, históricas
e de grande força cultural, além de ser a mais bem provida em termos de acessibilidade e infraestrutura, bem como dispondo de um zoneamento que favorece uma mistura de usos e atividades
e tendo herdado um conjunto de espaços livres e tipologias urbanas – e da capacidade que essa
região tem, por meio das heranças de seus espaços livres e padrões construtivos, em sustentar a
inversão de seu processo de desvalorização.
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