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O Plano Urbanístico do Parque D. Pedro II foi elaborado a partir de uma análise ur-
bana que buscou abranger as suas características geográficas, a evolução urbana, 
os seus atributos físicos e funcionais, o processo de urbanização da cidade e, em 
particular, as inúmeras obras viárias incorporadas ao longo de sua evolução histó-
rica. A pesquisa já feita para a elaboração do livro - A Leste do Centro – Territórios 
do urbanismo (2006) é o ponto de partida deste plano.

No estudo que deu origem ao livro constatou-se a  enorme complexidade do 
Parque D. Pedro II e do contexto urbano no qual ele está inserido.  Ficou bastante 
evidente que o parque e seu entorno foram fortemente impactados pelo processo 
de  urbanização da Cidade e, a partir dos anos 50, pela consolidação da Região 
Metropolitana de São Paulo.

Do ponto de vista metodológico o plano trabalhou com alguns condicionantes, 
demolição do viaduto Diário Popular, demolição dos edifícios São Vito e Mercúrio, 
bem como o rebaixamento da Avenida do Estado propostos pelo poder público 
municipal de São Paulo. A realização desta obra deverá criar nova possibilidade 
de uso para os espaços do parque hoje seccionados pela avenida. A proposta 
da PMSP é uma obra de abrangência metropolitana, relativa ao Complexo Viário 
formado pela Avenida do Estado entre a Avenida Mercúrio e a Avenida Cruzeiro 
do Sul (túnel), apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras ( SIURB)  nas reuniões preliminares.

Desde o início dos trabalhos ficou claro que o rebaixamento da avenida, visando 
todo o sistema viário do Parque D. Pedro II e algumas de suas áreas adjacentes, 
impactaria de forma direta o encaminhamento da análise e das proposições que 
dela emergiriam.  Assumiu-se que qualquer modificação no seu traçado ou no seu 
andamento implicaria revisões no próprio plano.

A partir da análise urbana, incorporando a proposta para a Avenida do Estado, foi 
estabelecido um novo perímetro de atuação. Expandiu-se a área de análise e de 
proposição, antes circunscrita ao perímetro do parque, propriamente dito, para 
áreas adjacentes.

O desenho do novo perímetro, que resultou na elaboração de uma nova figura 
física do parque, nasceu da verificação das funções que estão diretamente asso-
ciadas ao Parque e ao seu sistema viário principal, ao alto grau de desarticulação 
espacial e funcional provocado por obras realizadas de maneira contingente ao 
longo de muitas décadas. Mas, sobretudo, pelo volume assumido pelas formas 
aleatórias de acomodar os fluxos de veículos e os equipamentos associados ao 
transporte público. No seu conjunto, estas obras acabaram por retirar do Parque 
D. Pedro II todos os seus atributos urbanos, paisagísticos e de espaço público 
qualificado que um dia ali existiram.

Desta forma, o Plano Urbanístico partiu da compreensão dos aspectos infra-es-
truturais, programáticos e sociais do Parque D. Pedro II consolidados no tempo, 
procurando reordená-los a fim de garantir, com a qualidade devida, suas funções 
de conexões metropolitanas, bem como seu caráter urbano e simbólico.

O projeto desenvolvido teve um olhar atento a população que mora, usa e trabalha 
na região, especialmente os mais carentes, os moradores de rua, que têm no 
Parque Dom Pedro II uma estrutura assistencial, o Espaço de Convivência Jardim 
da Vida - Dom Luciano Mendes de Almeida. Esse programa, ampliado, foi acolhido 
no projeto, com a proposta de um novo edifício que abriga as funções de apoio 
a essa população, além de se configurar como um espaço de estar e referência 
(ver proposta para Setores Específicos - Arco Oeste). Chamamos a atenção para 
o trabalho social que deve ser realizado ao longo do desenvolvimento do projeto 
executivo, bem como nas diversas fases de implantação do plano, para garantir 
um impacto positivo na vida de todos os usuários do parque e seu entorno.

Ao propor um novo perímetro, indo além dos limites internos do parque, buscou-
-se trabalhar com o objetivo de irradiar a requalificação urbana para os bairros do 
seu entorno. Para a análise de suas condições e qualidades atuais, foi feita uma 
subdivisão das áreas envoltórias do parque em 9 setores que denominamos: Mer-
cado Municipal, Colina Histórica, Glicério, Igreja Pentecostal, Pátio do Pari, Zona 
Cerealista, Gasômetro, Brás e Cambuci. Essa análise nos permitiu direcionar e 
aferir as premissas de projeto para que ele abarcasse todo o potencial de transfor-
mação desejável, especialmente do seu entorno imediato, procurando incentivar 
e amparar as particularidades e vocações consolidadas dessas áreas, bem como 
incentivar novos usos e especialmente o adensamento habitacional.

O objetivo era, sobretudo, assimilar questões presentes nestas áreas associadas 
à nova organização do parque.  Este é o caso da habitação de interesse social, 
definida como ZEIS 3 no Plano Diretor de 2002, e que está presente em grande 
número no seu entorno imediato. Tal constatação possibilitou estabelecer uma 
primeira diretriz de trabalho que tem origem, justamente, na avaliação do impacto 
que o crescimento urbano e metropolitano de São Paulo, associado à sua estru-
tura rádio-concêntrica, produziu nas principais praças do Centro e de forma muito 
intensa no Parque D. Pedro II.

A busca por uma caracterização do parque D. Pedro II a partir dos seus atributos 
físicos e funcionais atuais indicou os elementos um alto nível de desestruturação 
urbana provocado por políticas setoriais, com destaque para o transporte e para 
obras viárias, relacionados ao fato do  Parque D. Pedro II  ser  a porta de chegada/
saída da Zona Leste no Centro.  A imensa expansão da Cidade rumo à zona leste 
do município, já inúmeras vezes tratadas em textos seminais, está inscrita no Par-
que D. Pedro de forma clara e em diversos níveis. A incorporação permanente de 
novas obras associadas ao transporte de massa e a obras viárias foi gradualmente 
estabelecendo um panorama urbano, funcionalmente e fisicamente, caótico.  A 
ausência de iniciativas concretas para organizar os fluxos que ali chegam, tanto 
os de passagem quanto os acessos aos transportes criou um longo ciclo de obras 
sem qualquer compromisso que não fosse o escoamento do tráfego, descompro-
metidas de qualquer outra consideração urbana.

Um objetivo amplo se estabeleceu a partir desta caracterização. As proposições 
encaminhadas passaram a ser ancoradas na possibilidade de introduzir novas re-
lações urbanas, espaciais, físicas e programáticas, através da conjugação de as-
pectos estratégicos voltados para o funcionamento e para a reorganização física 
do Parque D. Pedro II.
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Diante do reconhecimento do caráter irrevogável de pólo urbano de transporte 
público de massa que o parque possui hoje, o Plano Urbanístico assumiu a neces-
sidade de buscar propostas voltadas para a racionalização dos modos de trans-
porte mais importantes ali existentes: o metro, os ônibus incluindo o Expresso 
Tiradentes.

A articulação dos terminais junto à estação do metro D. Pedro II criou um pro-
grama funcional novo: a estação intermodal. A estação é uma resposta à função 
primordial do Parque D. Pedro II hoje.

A localização da Estação Intermodal no setor leste do Parque é também estra-
tégica do ponto de vista da reorganização espacial de toda a área. Estabelece 
um novo parâmetro para a articulação dos demais equipamentos, para as novas 
relações com outros espaços da área central, cria um percurso confortável para 
os usuários que fazem conexões entre diversos modos, cria novos caminhos e, 
alivia a área da presença disseminada de pontos de ônibus.

Foi alvo desta proposta o sistema físico que apóia o transporte público, incluindo 
o sistema viário, o Expresso Tiradentes, o Terminal D. Pedro, a estação D. Pedro 
da Linha 2 do Metrô. O Terminal localizado na denominada Avenida do Exterior, 
junto à Avenida do Estado, é considerado o mais movimentado da cidade com 
uma taxa de usuários diários da ordem de 200 mil pessoas. Desde a inauguração 
do Expresso Tiradentes (2007), o Terminal D. Pedro II ganhou novas funções. Sua 
relação direta com o Terminal Mercado, ponto inicial do Expresso Tiradentes, lhe 
confere hoje um grau de complexidade ainda maior. A ineficiência localizacional 
deste terminal, criado em 1966 e ampliado de forma provisória com demolição 
prevista para dez anos após o termino das obras em 1994, é um dos problemas 
mais candentes da atual conjuntura urbana do Parque D. Pedro II.

O reconhecimento da importância do “nó” de transporte intermodal como um 
elemento urbano essencial na qualificação das funções e dos espaços urbanos 
da área ganhou força. A estação intermodal deverá assumir o papel catalisador 
das transformações almejadas para todo o Parque e para os equipamentos ali 
situados. A multifuncionalidade será o princípio básico do futuro projeto. A con-
centração de infraestrutura de transporte com funções urbanas é uma prática 
contemporânea bem sucedida na medida em que oferece aos usuários suporte 
para seus deslocamentos diários, dentro de um ambiente adequado de conforto 
e segurança.

Para o resultado que se procura alcançar, um outro aspecto tornou-se fundamen-
tal: a análise dos elementos primordiais do sítio natural, da história urbana, dos 
monumentos históricos que compõem o Parque D. Pedro II. Buscou-se evitar uma 
substituição automática de elementos novos em detrimento dos antigos. Como a 
análise urbana já havia apontado de forma bem clara, diante os aspectos urbanos 
contemporâneos da área, qualquer veleidade de buscar em antigas soluções res-
postas para o futuro do parque pareceriam inadequadas. Pois, apesar de ser um 
lugar de forte presença no imaginário dos habitantes da cidade, o Parque D. Pedro 
II já não guarda desde o anos 50 nenhuma marca dos históricos projetos do final 
do século XIX e início do XX.

Neste sentido, evitamos privilegiar uma visão ditada pela disposição de recuar no 
tempo e buscar o seu caráter bucólico, o grande jardim urbano adotado no projeto 
de Joseph Antoine Bouvard inaugurado em 1922.

Porém, se por um lado buscar os atributos geográficos do parque indicou cami-
nhos para o plano, sua atual organização/desorganização espacial e funcional foi 
indispensável para as propostas que se seguiram.

Ocupando os espaços historicamente alagáveis da várzea do rio Tamanduateí, o 
Parque Dom Pedro e seu entorno estão sujeitos a inundações frequentes, apre-
sentando diversos pontos de alagamento. As soluções de drenagem previstas no 
Plano Urbanístico visam integrar esta infraestrutura com as demais intervenções 
propostas, potencializando o caráter urbano e paisagístico das obras hidráulicas. 
Propõe-se a construção de um sistema de lagoas de retenção (reservatórios de 
superfície) associadas à reconfiguração paisagística dos espaços do parque. O 
sistema de retenção deverá interceptar a rede de drenagem local do entorno, pos-
sibilitando o controle da vazão através de um volume variável de amortecimento 
que possibilite a restituição dos escoamentos de forma atenuada e retardada ao 
canal do Tamanduateí. Este sistema, associado à reconfiguração dos demais sis-
temas de infraestrutura que incidam sobre o parque, deverá contribuir de forma 
decisiva para a sua nova configuração paisagística.

A lagoa de drenagem tem neste plano um papel reparador e procura abrir caminho 
para uma nova postura na elaboração de projetos urbanos em São Paulo. Através 
da lagoa o plano interpreta o parque em chave urbanística contemporânea onde 
as questões de meio ambiente oferecem uma oportunidade de reverter danos 
causados por projetos pouco atentos às relações entre o processo de urbanização 
e natureza. Através da criação de uma infra-estrutura coerente que é a lagoa de 
retenção, o plano retoma, guardando os traços contemporâneos do parque, a 
função da várzea, criando um lugar de fruição e lazer único no Centro da cidade 
de São Paulo.

Neste mesmo sentido, isto é, propor ações urbanas reparadoras, nasceu a pro-
posta de eliminação de dois viadutos que cruzam o parque em diversos níveis de 
forma muito predatória. Situados em diferentes cotas os viadutos criam hoje es-
paços residuais no nível do parque.  A eliminação dos dois viadutos visa recuperar 
áreas vitais no parque, garantindo a circulação de pedestres de forma contínua. 
Hoje, o Parque D. Pedro II possui uma organização paradoxal do ponto de vista da 
circulação de pedestres. Por um lado, congrega uma enorme massa de pedestres, 
usuários dos transportes públicos, e, por outro, não lhes oferece nenhuma possibi-
lidade de caminhamento contínuo e seguro. A qualificação dos espaços públicos 
busca conferir características às áreas livres resultantes do plano: áreas arboriza-
das, espaços de contato com a água, passeios e travessias e uma esplanada de 
50 metros de largura e 730 de extensão, lindeira ao lago, que liga o antigo quartel 
à praça Ragueb Chohfi.
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Esta questão nos leva de volta aos anos 50 e 60 quando a concepção rodoviarista 
ganhou força no urbanismo paulistano e as vias expressas invadiram a cidade 
de São Paulo. A incorporação dos elementos urbanos exigidos pelo processo de 
metropolização incidiu de forma violenta na estrutura física e funcional do Parque  
D. Pedro II, assim como em outros espaços públicos centrais, produzindo marcas 
profundas. Como já foi dito, como um bumerangue lançado de dentro para fora, 
isto é, do parque rumo aos bairros a leste do centro, a estruturação viária rebateu-
-se de volta produzindo um efeito destrutivo dos espaços centrais.

A proposta procurou recuperar o patrimônio paisagístico e arquitetônico, asso-
ciando-o ao incremento das atividades comerciais e ao forte adensamento ha-
bitacional pretendido. Outra premissa determinante do projeto desenvolvido foi 
a necessidade de articulação dos espaços públicos existentes com os espaços 
públicos propostos no plano, através de novas conexões de pedestres.

O conjunto pretende conciliar a vitalidade diurna existente na área com novos 
programas relacionados à habitação de modo a produzir um espaço urbano per-
manentemente ativo que possa se beneficiar das condições privilegiadas que a 
região oferece.

É importante ressaltar que todo o plano, nos seus vários aspectos, considerou 
a presença de edifícios tombados pelos órgãos de preservação do patrimônio 
histórico que hoje são essenciais na caracterização do Parque Dom Pedro II. O 
primeiro, o Mercado Municipal, situado na porção norte do parque, tem sua im-
portância acrescida pelo seu intenso uso comercial e gastronômico. O Palácio das 
Indústrias, que hoje abriga o Instituto Catavento, funciona como um museu de 
ciências. E a Casa das Retortas está sendo reformada para receber o Museu do 
Estado de São Paulo. É importante citar ainda o Gasômetro, o Quartel, além de 
um conjunto de edifícios distribuídos na porção oeste do parque e um conjunto 
de antigas residências operárias na região do Brás. Os levantamentos revelam um 
conjunto bastante expressivo de imóveis tombados em direção a colina histórica 
e, o que é importante ainda registrar, uma forte concentração de ZEPECs ao longo 
da ferrovia.

O investimento em infraestrutura urbana e na qualificação do espaço público do 
Parque Dom Pedro II tem entre tantas, uma forte pertinência, ancorada na gran-
de concentração em seu entorno, de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
estoques de terra delimitados por lei cuja prioridade é atender a demanda por 
habitação social e também do mercado popular, garantia de que essa transforma-
ção beneficie prioritariamente a população que hoje habita esse lugar. O fortaleci-
mento do uso habitacional deve inclusive corrigir o contraste desses bairros que 
têm freqüência intensa durante o dia, mas se esvaziam completamente durante 
a noite. O incremento habitacional nestas zonas comerciais (como o Brás) é um 
passo importante na consolidação do uso misto, numa proporção em que comér-
cio e habitação se beneficiem mutuamente e consolidem uma qualidade urbana.

É bastante importante destacar que este Plano Urbanístico trabalhou com duas 
diretrizes pré-estabelecidas pela PMSP. Foram fixadas inicialmente duas áreas, 
denominadas no plano Setor Norte e Setor Oeste, que deveriam ser analisadas 
e projetadas de forma específica.  Embora o plano contemple todo o perímetro 
estabelecido no início da análise urbana, estas duas áreas deveriam receber pro-
jetos mais detalhados. Dentro de uma perspectiva de implantação por fases, os 
dois setores previamente fixados serão os precursores do plano e das obras a ele 
relacionadas.     

O setor norte do Parque é caracterizado pela presença de importantes edifícios 
históricos, como o Mercado Municipal (1933), o Palácio das Indústrias (1920) e 
a Casa das Retortas (1898). Apesar da presença desse conjunto, é uma região 
de extrema desarticulação urbana. Partindo das intervenções viárias e de trans-
porte público já definidas pelo Plano, buscou-se uma reintegração desse setor ao 
parque e à própria cidade. Na margem oeste do Tamanduateí, foi proposta uma 
praça, ao lado do Mercado Municipal, diretamente ligada a um novo edifício de 
serviços. Próximo ao Palácio das Indústrias foram propostos dois novos edifícios, 
SESC (Serviço Social do Comércio) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), instituições que oferecem cursos profissionalizantes, atividades de 
lazer, esportes e cultura.

Esses novos equipamentos buscam sua expressão nas relações que estabelecem 
com a cidade e com os edifícios existentes, procurando irradiar um novo sentido 
de urbanidade para essa tão cindida região da cidade.

O estudo desenvolvido para o Setor Oeste do parque compreende um conjunto de 
nove quadras localizadas ao longo da Rua 25 de Março, entre a Ladeira General 
Carneiro e a Avenida Rangel Pestana. A partir da constatação da subutilização 
de uma área extremamente importante da cidade a considerando o impacto das 
ações previstas no plano, desenvolveu-se uma estratégia de transformação urba-
na estruturada em ações públicas de aplicação imediata e ações complementares 
de curto e médio prazo associadas a iniciativas privadas.
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> “Inundação da Várzea do Carmo”
fonte: Óleo sobre tela, Benedio Calixto, 1892
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> Varzea do Carmo, 1916 
fonte: Ângela Garcia, José Martins, Rubens Junior I Aurélio Becherini (2009)
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> Varzea do Carmo, 1918
fonte: Ângela Garcia, José Martins, Rubens Junior I Aurélio Becherini (2009)

> Varzea do Carmo, 1918
fonte: Ângela Garcia, José Martins, Rubens Junior I Aurélio Becherini (2009)
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ASPECTOS hISTÓRICOS
BASE CARTOGRÁFICA

Jules Martin, 1890
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ASPECTOS hISTÓRICOS
BASE CARTOGRÁFICA

Sara Brasil, 1930

ASPECTOS HISTÓRICOS DA ESTRUTURAÇÃO URBANA DO PARQUE DOM PEDRO II 
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ASPECTOS hISTÓRICOS
BASE CARTOGRÁFICA

Foto Aérea, 1958
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ASPECTOS hISTÓRICOS
BASE CARTOGRÁFICA

Gegran, 1970
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ASPECTOS hISTÓRICOS
BASE CARTOGRÁFICA

Foto Aérea, 2008
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O PARQUE DOM PEDRO II E A ESCALA METROPOLITANA
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O PARQUE DOM PEDRO II E A ESCALA METROPOLITANA

VIAS EXPRESSAS TRANSPORTE SOBRE TRILhOSCORREDORES DE ÔNIBUS
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RELAÇÕES ESPACIAIS DO PARQUE NA ESCALA INTERMEDIÁRIA

SETORES E BAIRROS
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RELAÇÕES ESPACIAIS DO PARQUE NA ESCALA INTERMEDIÁRIA

SETORES, ZONEAMENTO E OPERAÇÃO URBANA
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09. Cambuci

Uso e Ocupação do Solo
Lei nº 13.885, de 25 de Agosto de 2004 

perimêtro da operação urbana centro

perimêtro da operação urbana centro

perimêtro da operação urbana centro

Zona Mista de Alta Densidade - B
Zona Mista de Alta Densidade - A

Zona de Centralidade Polar - A

Zona de Centralidade Polar - B

ZEIS [Zona Especial de Interesse Social]

ZEPEC [Zonas Especial de Preservação Cultural]

Operação Urbana Centro 

fonte: Uso e Ocupação do Solo, Planos Regionais e Estratégicos Subprefeituras Sé e Mooca
ZEIS - Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano [SEHAB]
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PERÍMETRO PROPOSTO PARA O PLANO DE REFERÊNCIA
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VIÁRIO PRINCIPAL TRANSPORTE SOBRE TRILhOS TERMINAL PARQUE D. PEDRO II, TERMINAL EXPRESSO E 
LINhAS DE ÔNIBUS

PÓLO DE TRANSPORTE PÚBLICO
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CONDICIONANTES FÍSICO-ESPACIAIS
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A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES E LIVRES

1890 1930 1958 1970 2003 2008
fonte: Planta da Capital do Estado de São Paulo

Julles Martin
fonte: Mapa Topografico do Municipio de São Paulo

Sara Brasil
fonte: Foto Áerea da Cidade de São Paulo

Geoportal
fonte: Sistema Cartografico Metropolitano

Gegran
fonte: Foto Áerea da Cidade de São Paulo fonte: Foto Áerea 

Google Earth
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FUNÇÃO HABITACIONAL NO ENTORNO IMEDIATO

ZEIS [Zonas Especiais de Interesse Social]

fonte: Uso e Ocupação do Solo, Planos Regionais e Estratégicos Subprefeituras Sé e Mooca
ZEIS - Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano [SEHAB]
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM ESCALA LOCAL
Edificações de Uso Coletivo + Estações e Terminais

OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
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EDIFICAÇÕES TOMBADAS

EDIFICAÇÕES TOMBADAS
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DRENAGEM

01. Rua 25 de Março, Abril 2010, autor desconhecido
02. Rua 25 de Março, Fevereiro 2010, Gilson Monteiro
03. Rua 25 de Março, Marcio Fernandes/AE
04. Imediações do Terminal Parque Dom Pedro II e Terminal Mercado, Vilmar Marinho 
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Localizada na várzea do Rio Tamanduateí, a área do Parque Dom 
Pedro II e seu entorno sempre teve a drenagem como uma de suas 
questões mais problemáticas e marcantes. Registros de alagamen-
tos podem ser encontrados ao longo de toda sua história e, apesar 
de todas as obras realizadas até hoje, a questão das águas nessa 
região persiste como um problema não resolvido.

Tendo a clareza de que os problemas relacionados à bacia do Ta-
manduateí não podem ser resolvidos de maneira pontual e localiza-
da, a proposta desenvolvida abordou o tema da drenagem a partir da 
escala local, desvinculando suas soluções de propostas estruturais 
na escala metropolitana.

A questão da drenagem foi encarada, mais que solução de pro-
blemas de saneamento, como estruturação da paisagem e qualifi-
cação dos espaços livres públicos. Desta forma, as ações propostas 
assumem sempre múltiplas dimensões, sendo simultaneamente in-
fraestrutura, arquitetura, urbanismo e paisagem.

O projeto foi elaborado com a consultoria da Hidrostudio (conferir 
relatório anexo “Readequação do Sistema de Drenagem da Região 
do Parque Dom Pedro II”). Foram desenvolvidos dois sistemas distin-
tos de drenagem, um para a margem leste (bacia Gasômetro Brás) e 
outro para a porção oeste do parque (bacia Tabatinguera/ Av. Rangel 
Pestana, Av. Rangel Pestana/ Rua General Carneiro e bacia Rua Ge-
neral Carneiro/ Rua 25 de Março).

DRENAgEM
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CONDICIONANTES LEGAIS

Este Plano de Referência apresenta uma visão de médio e longo prazo tendo em 
vista propostas de intervenção para a área objeto de plano e projeto. Nesse senti-
do, relaciona as diferentes ações setoriais com foco na área combinando as regu-
lamentações que incidem sobre a área e suas conseqüências físico-urbanísticas.

Do ponto de vista de seus condicionantes legais, a área objeto de intervenção se 
caracteriza pelo excesso de regulação. As leis vigentes de ordenamento territorial 
– Plano Diretor Estratégico1 (PDE) e Planos Regionais Estratégicos (PREs) / Lei de 
Uso e Ocupação do Solo2 (LUOS) – se apropriaram de todo o ferramental disponi-
bilizado pelo Estatuto da Cidade3 e o superaram com uma profusão de instrumen-
tos e regulamentações das quais a região central da cidade é a maior vítima.

Entende-se, contudo, que o prejuízo trazido por essa regulamentação não se deve 
aos instrumentos e regras em si (sua intenção e conteúdo), mas à falta de articu-
lação e coordenação entre eles por parte do Poder Público.

Neste sentido, é importante que a análise dos condicionantes legais do Parque 
Dom Pedro II acompanhe o caráter propositivo que o Plano de Referência assume. 
Ao definir uma hierarquização, ou melhor, a combinação adequada para os instru-
mentos e normas incidentes sobre a área, pretende-se estabelecer um vínculo 
consistente entre as propostas desenvolvidas e os meios para sua consecução. 
Cabe destacar que vários dos instrumentos propostos no PDE e nos PREs concer-
nentes à área ainda não estão regulamentados4, conforme veremos adiante. Se 
isso pode ser considerado um obstáculo ao estabelecimento desse vínculo entre 
concepção e implementação, também constitui uma oportunidade para que a re-
gulamentação se faça no sentido proposto por este plano. Dessa forma, o plano 
não apenas se adapta a regras pré-definidas, mas também fornece subsídios para 
que definições pendentes sejam delineadas.

Instrumentalmente, a regulamentação incidente sobre a área (Plano Diretor Es-
tratégico 2003 e Lei de Uso e Ocupação do Solo e Planos Regionais Sé e Mooca 
2004) foi dividida em três categorias, tomando como critério seu propósito ou sua 
intencionalidade. A primeira categoria identificada refere-se a instrumentos para 
a intervenção urbana. Neste grupo foram colocados instrumentos como Operação 
Urbana, Área de Intervenção Urbana e Projeto Estratégico de Intervenção Urba-
nística.

A segunda categoria refere-se às normativas sobre preservação do patrimônio 
histórico. Aí estão classificados o zoneamento especial de preservação cultural e o 
tombamento de monumentos, imóveis ou conjunto de imóveis em nível municipal 
e estadual.

E, finalmente, a terceira categoria refere-se às iniciativas de fomento habitacional, 
com destaque para as Zonas Especiais de Interesse Social – denominadas ZEIS 3. 
O quadro abaixo expõe essa divisão instrumental e relaciona os principais disposi-
tivos concernentes a cada uma delas.

ANÁLISE URBANA

QUADRO 1. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA INCIDENTE NA ÁREA DE PROJETO

Destes três agrupamentos, o primeiro é o mais relevante do ponto de vista des-
te Plano de Referência, na medida em que possibilita a articulação de diversas 
ações setoriais. Os instrumentos urbanísticos voltados à intervenção urbana são 
aqueles que contêm os meios para combinar as diversas intervenções e medidas 
propostas, compreendendo, inclusive, as iniciativas de preservação do patrimônio 
e fomento habitacional representadas nos dois outros blocos.

Muito ilustrativo o fato de que, dos instrumentos e normas relacionados acima, 
dois itens do primeiro bloco não tenham sido regulamentados: AIU e PE. Isto é, 
apesar de terem sido previstos no PDE e aplicados nos PREs, ainda não há leis e 
decretos específicos que detalhem esses instrumentos e viabilizem sua aplicação. 
Cabe então explorar qual o lugar que estes novos dispositivos podem ocupar e 
como este Plano de Referência pode se apropriar integralmente dos instrumentos 
existentes. Naturalmente, esta exploração toma como base os conceitos coloca-
dos pelos textos das leis vigentes.

Segundo a definição constante do PDE, as áreas de intervenção urbana “são por-
ções do território de especial interesse para o desenvolvimento urbano, objeto 
de projetos urbanísticos específicos” (PDE 2002, art. 146, inciso VI). O texto não 
esclarece, contudo, o caráter ou conteúdo do que seria esse projeto urbanístico 
específico (PUE)6. Na seção que trata especificamente das AIUs, o texto estabe-
lece que este é um dispositivo que engloba vários outros:

Art. 221 – Áreas de Intervenção Urbana, definidas no artigo 146 desta lei, compreendem: 
 I.    Áreas de Operação Urbana Consorciada; 
 II.   Áreas de Projeto Estratégico indicadas no Quadro nº 10 e Mapa 97; 
 III.  Áreas de implantação de parques lineares; 
 IV.  Eixos e pólos de centralidade; 
 V.   Áreas para a implantação de rede viária estrutural;
 VI.  Áreas para implantação de rede estrutural de transporte público coletivo; 
 VII. Áreas envoltórias do Rodoanel Metropolitano Mário Covas (PDE 2002, art.  
 221, grifo nosso). 
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O texto do PDE deixa claro que as áreas de intervenção urbana compreendem os 
outros dois instrumentos listados no primeiro bloco do quadro acima. Operações 
urbanas e projetos estratégicos funcionariam como subconjuntos de AIUs.

QUADRO 2. RELAÇÃO ENTRE OS INSTRUMENTOS: ÁREA DE INTERVENÇÃO UR-
BANA, OPERAÇÃO URBANA E PROJETOS ESTRATÉGICOS, CONFORME PDE 2002

Entretanto, o PDE não especificou AIUs, mas estabeleceu perímetros de opera-
ções urbanas – ratificando as pré-existentes e propondo novas (ver anexo 1) – e 
também pontos para projetos de intervenção urbana estratégica (ver anexo 02), 
definidos como “território cuja localização urbana o predispõe a receber projetos 
urbanísticos e a implantação de equipamentos capazes de dinamizar e qualificar 
toda a região circunstante” (PDE 2002, art. 146, inciso XXV). Dessa forma, apesar 
das definições colocadas, o conceito de AIU ficou um tanto impreciso.

Uma evidência dessa imprecisão é a apropriação que os Planos Regionais Estra-
tégicos, aprovados dois anos depois do PDE, fizeram do instrumento.  Atendo-se 
apenas aos Planos Regionais Estratégicos concernentes à área de projeto – Sé e 
Mooca – é possível observar incongruências e inconsistências.  As AIUs definidas 
por esses dois planos não estabelecem qualquer relação com as operações urba-
nas do PDE (OU Centro, vigente, e OUCs Diagonal Sul e Celso Garcia, propostas). 
Mais além, o projeto estratégico é tratado de maneira distinta pelos dois planos. 
Enquanto o Plano Regional Estratégico da Mooca nomeia suas AIUs como “Área 
de Intervenção Urbana Projeto Estratégico” (ver anexo 03), o Plano Regional Estra-
tégico da Sé trata diferenciadamente AIUs e PEs  (ver anexo 04). Estas observa-
ções oferecem uma importante informação sobre a efetividade destes instrumen-
tos depende de seu aperfeiçoamento e precisão.

QUADRO 3. ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA, OPERAÇÃO URBANA E PROJETOS 
ESTRATÉGICOS: PDE 2002 E NOS PREs 2004

Tratando especificamente da área objeto de intervenção, o mapa abaixo ilustra 
bem o excesso de instrumentos a que sua região está submetida.

Além das operações urbanas já mencionadas, há três “Áreas de Intervenção Ur-
bana Projeto Estratégico” no perímetro da Subprefeitura da Mooca. No perímetro 
da Subprefeitura da Sé, há seis AIUs e sete “Projetos Estratégicos de Intervenção 
Urbana (PEIU)” previstos.

Vale destacar que o Parque Dom Pedro II está no limite das duas subprefeituras e, 
pela forma por meio da qual os Planos Regionais Estratégicos foram elaborados, 
há divisões entre as AIUs previstas para a área que não se sustentam do ponto de 
vista físico-urbanístico e, consequentemente, de elaboração de um Plano/projeto 
para a área. Isto é, a área de influência do Parque foi segmentada em várias AIUs 
por conta de uma divisão administrativa, que não leva em conta nem a inserção 
metropolitana do Parque, tampouco seu caráter de equipamento público de uso 
local.

FIGURA 1. AIUs PEs OU E OUCS NA REGIÃO DO PARQUE DOM PEDRO II

A figura acima mostra também que a Operação Urbana Centro compreende o 
perímetro do projeto objeto deste Plano de Referência, incluindo áreas das duas 
subprefeituras. Esta operação foi aprovada em 1997 e mantida no PDE 2002. Entre 
suas diretrizes, destacam-se o incentivo (praticamente indiscriminado) à vertica-
lização e o desincentivo ao comércio atacadista. Além dessas diretrizes gerais já 
indicarem a necessidade de revisão desta operação, o PDE 2002, amparado pelo 
Estatuto da Cidade, adjetivou as operações urbanas como consorciadas e trouxe 
inovações importantes que por si já justificariam a revisão da lei que criou a OU 
Centro para transformá-la em OUC Centro.
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Assim a análise dos condicionantes legais do Parque Dom Pedro II aponta a incon-
sistência na definição das AIUs que abrangem a área e a obsolescência ou desa-
tualização da operação urbana centro (que compreende a área). Dessas consta-
tações, derivam dois caminhos: (i) tratar a área objeto de intervenção como um 
setor dentro da OU Centro ou (ii) assumir este plano de referência como estudo 
para a definição de uma nova AIU que combine e integre as AIUs já definidas nos 
PREs Sé e Mooca. Estes caminhos são explorados mais adiante, no item “Propo-
sição / Projetos - Propostas legais”.

ZEIS

Dentre os condicionantes legais incidentes sobre a região do Parque dom Pedro II, 
as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são objeto de uma análise específica 
por conta do caráter local constituir um dentre os aspectos que a intervenção 
proposta almeja conferir ao Parque.

Nos perímetros das Subprefeituras Sé e Mooca, há 69 áreas definidas como ZEIS 
pelos Planos Regionais Estratégicos de 2004, que variam de lotes isolados a agru-
pamentos de 10 ou 15 quadras. Tal quantidade e diversidade de dimensões cons-
tituem por si um grande desafio analítico. Soma-se a isso a heterogeneidade de 
uso e ocupação que se encontra atualmente nas ZEIS demarcadas: há edifícios 
altos – vagos ou não –, lotes vazios ou pouco edificados (como galpões e estacio-
namentos) e também conjuntos edificados consolidados, mais ou menos verticali-
zados, não necessariamente com predominância de uso residencial.
A despeito dessa diversidade, conforme o estabelecido pelo PDE, todas elas estão 
enquadradas na categoria ZEIS 38. 

As ZEIS em geral são definidas pelo texto legal como áreas nas quais o uso re-
sidencial deve ser prioritário, tanto para iniciativas de recuperação urbanística e 
regularização fundiária, quanto para a produção de unidades habitacionais. Para 
efeito da lei, as novas unidades devem se enquadrar nas tipologias de Habitação 
de Interesse Social (HIS)9 e Habitação de Mercado Popular (HMP)10 também defi-
nidas no Plano Diretor. A legislação também estabelece um limite mínimo de 80% 
de uso residencial nas ZEIS, sendo metade para HIS e metade para HIS ou HMP. 
Cabe ainda destacar que estas unidades podem ser produzidas tanto a partir de 
novas construções, como por meio da recuperação de edifícios existentes.

As ZEIS 3, por sua vez, foram definidas como:
          (...) áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados situados em 
áreas dotadas de infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que estejam 
recebendo investimentos desta natureza, onde haja interesse público, expresso por meio 
desta lei, dos planos regionais ou de lei especifica, em promover ou ampliar o uso por Ha-
bitação de Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP, e melhorar as condições 
habitacionais da população moradora (PDE 2002, art. 171, grifo nosso).

O texto legal deixa claro que a especificidade da ZEIS 3 é sua localização em 
áreas urbanas consolidadas. Isso significa que a ZEIS 3 não se define por seu uso 
e ocupação atual – cabem tanto terrenos como edificações e a adjetivação ‘subu-
tilizados’11 permite múltiplos entendimentos –, mas por sua possibilidade de uso 
futuro. Trata-se, portanto, da identificação de oportunidades para intensificação e 
ampliação do uso residencial em áreas determinadas.

A observação das áreas definidas como ZEIS pelos Planos Regionais na região do 
Parque Dom Pedro II evidencia que critérios variados foram utilizados na identifi-
cação dessas 69 “oportunidades”. Ao confrontar as ZEIS e os cortiços existentes 
(Figura 2), vê-se que há ZEIS definidas em áreas com grande concentração de 
cortiços, mas também que há quadras onde há predominância desse tipo de habi-
tação precária que não foram grafadas como ZEIS.

Esse tratamento diferenciado certamente dificulta a integração da política de 
desenvolvimento urbano com iniciativas de outras ordens, como o Programa de 
Atuação em Cortiços. O foco de atuação dessa iniciativa do governo estadual é a 
provisão habitacional para a população encortiçada, pela adequação dos cortiços 
existentes a padrões suficientes de habitabilidade o que, muitas vezes, inclui o 
desadensamento dessas edificações, ou seja, a construção de empreendimentos 
novos. A integração das duas iniciativas – a política de desenvolvimento urbano, 
de ordem municipal, e o programa habitacional estadual – poderia resultar no 
desenvolvimento de ZEIS 3 para o atendimento específico desta população, otimi-
zando os esforços das duas esferas.

FIGURA 2. ZEIS X CORTIÇOS NO ENTORNO DO PARQUE DOM PEDRO II

A falta de integração e intersetorialidade também é perceptível na confrontação 
das ZEIS 3 com os dispositivos de preservação do patrimônio histórico edificado 
incidentes na região do Projeto. A figura abaixo ilustra a sobreposição do zonea-
mento de proteção do patrimônio às ZEIS 3. Tal sobreposição pode criar situações 
de conflito, uma vez, que os objetivos das duas regulamentações podem ser anta-
gônicos. Por exemplo, a verticalização indicada para a intensificação do uso habi-
tacional pode ir contra a preservação da envoltória de determinado bem tombado. 
Essas são situações de projeto que precisam ser estudadas caso a caso.
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FIGURA 3. ZEPEC, BENS TOMBADOS E ZEIS NO ENTORNO DO PARQUE DOM 
PEDRO II

O instrumento de projeto para as ZEIS previsto em lei é o Plano de Urbanização 
(PU-ZEIS). O PU-ZEIS abrange uma ou mais ZEIS e pode ser elaborado tanto a par-
tir de uma demanda dos moradores, como a partir de uma iniciativa poder público. 
Sua formalização se dá por decreto do poder executivo municipal. Resumidamen-
te, um PU-ZEIS 3 compreende:

 1.   Diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos;
 2.   Diagnóstico – análise físico-ambiental, urbanística, fundiária e carac- 
 terização sócio-econômica da população residente;
 3.   Instrumentos para regularização fundiária;
 4.   Formas de participação;
 5.   Integração de ações setoriais;
 6.   Fontes de recursos;
 7.   Adequação às disposições PDE/PRE;
 8.   Atividades de geração de emprego e renda;
 9.   Plano de ação social.

O desenvolvimento e a implementação do PU-ZEIS devem contar com a partici-
pação de um Conselho Gestor, constituído especificamente para este fim. O Con-
selho Gestor deve ser integrado por representantes dos moradores da ZEIS, de 
proprietários de imóveis da área e do poder executivo (necessariamente uma das 
cadeiras será da Subprefeitura em que a ZEIS se localiza). Além da subscrição 
do Conselho Gestor, o PU-ZEIS deve ser aprovado pela Comissão de Avaliação 
de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (CAEIHIS) antes de ser 
formalizado em decreto.

Desta forma, este Plano de Referência, em acordo com as disposições legais su-
pracitadas, não esgota as possibilidades, nem fecha definições para a elaboração 
de um Plano de Urbanização para as ZEIS localizadas no entorno do Parque Dom 
Pedro II. 

PROPOSIÇÃO / PROJETOS – PROPOSTAS LEGAIS

A análise dos condicionantes legais do Parque Dom Pedro II apontou a inconsistên-
cia na definição das AIUs que abrangem a área e a obsolescência ou desatualiza-
ção da Operação Urbana Centro (que compreende a área). Dessas constatações, 
derivam dois caminhos: (i) tratar a área objeto de intervenção como um setor 
dentro da OU Centro ou (ii) assumir este plano de referência como estudo para a 
definição de uma nova AIU que combine e integre as AIUs já definidas nos PREs 
Sé e Mooca.

O primeiro caminho é mais tímido, se restringe ao plano do projeto físico urbanís-
tico e não oferece uma resposta para a questão da obsolescência ou inadequação 
das diretrizes contidas na OU Centro. Já o segundo caminho proposto apresen-
ta maiores possibilidades de contribuir para a transformação efetiva da área na 
medida em que permite rever e atualizar as diretrizes da OU Centro por meio do 
instrumento AIU.

Desta forma, este Plano de Referência pode conferir conteúdo ao novo instrumen-
to AIU, apontando para uma questão que transcende a área objeto de intervenção, 
qual seja, a regulamentação da AIU em nível municipal.

A definição de uma nova AIU Parque Dom Pedro II dentro da OU Centro, com-
preendendo o perímetro de projeto forneceria as bases para o desenvolvimento 
posterior de um projeto urbanístico específico (PUE). A definição desta nova AIU 
também pode trazer elementos fortes o suficiente para mobilizar a transformação 
da Operação Urbana Centro em Operação Urbana Consorciada Centro.

Propõe-se a definição dessa nova AIU Parque Dom Pedro II partindo do redesenho 
da “AIU 02 Parque D. Pedro II – Glicério”, contida no PRE Sé, e da incorporação de 
parte da “Área de Intervenção Urbana Projeto Estratégico Parque Dom Pedro II”, 
contida no PRE Mooca. Este redesenho deverá levar em conta tanto sua inserção 
metropolitana quanto o caráter local do Parque Dom Pedro II que, como exposto 
anteriormente, está fortemente relacionado à intensificação do uso habitacional 
no seu entorno leste, que conta com o incentivo público para o desenvolvimento 
das ZEIS ali delimitadas.

No contexto da Operação Urbana Centro, esta nova AIU constituiria um perímetro 
de transformação induzida12, isto é, uma área na qual a intervenção proposta seria 
liderada pelo Poder Público, tendo como base um Projeto Urbanístico Específi-
co (PUE). Uma setorização propositiva desta natureza faz sentido no âmbito da 
revisão e atualização da Operação Urbana Centro, que deverá se converter em 
Operação Urbana Consorciada Centro, o que depende de aprovação de uma nova 
lei, alterando a OU Centro para transformá-la em OUC Centro.
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Para sustentar e defender esta iniciativa, é preciso que o Executivo esteja bem am-
parado por estudos que confirmem e delimitem, além da pertinência e importân-
cia de cunho físico-urbanístico, a viabilidade econômico-financeira da intervenção 
proposta. Tais estudos investigariam, por exemplo, em que medida a exploração 
dos equipamentos e áreas comercializáveis previstas financiaria as intervenções 
propostas. Assim sendo, este Plano de Referência se colocaria como elemento 
principal de um Termo de Referência a ser elaborado para a contratação de um 
PUE Parque Dom Pedro II, que pode, inclusive, estar contido no projeto de revisão 
da OU Centro, caso haja interesse do poder publico nesse sentido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das ZEIS como condicionantes legais para a região do entorno do Parque 
Dom Pedro II esclareceu que a delimitação de 69 áreas como ZEIS 3 não garante 
por si a permanência ou intensificação do uso habitacional. É preciso dar conteúdo 
a esses traçados que – como foi destacado – têm características tão diversas. 
O Plano de Urbanização é o instrumento de projeto que pode conferir conteúdo a 
cada ZEIS, ou conjunto de ZEIS.

Em acordo com as disposições legais para o desenvolvimento de um PU-ZEIS, este 
Plano de Referência discute parâmetros e diretrizes que podem vir a subsidiar a 
elaboração de um Plano de Urbanização para as ZEIS localizadas no entorno da 
área objeto de intervenção, reiterando aspectos do o caráter local do Parque Dom 
Pedro II.

O desenvolvimento de uma tipologia por meio da qual seja possível classificar 
e organizar a diversidade de situações encontradas nas ZEIS 3 existentes é um 
primeiro passo nesse sentido. Isso porque, o enquadramento das ZEIS em grupos 
segundo suas características pode ser usado para: (i) definir ZEIS que poderão ser 
desenvolvidas conjuntamente, isto é, a partir de um PU comum13; (ii) encaminhar 
o tratamento do diagnóstico necessário ao Plano; e (iii) recomendar as diretrizes 
para a elaboração do PU-ZEIS. Preliminarmente, propõem-se os seguintes grupos:

QUADRO 1. TIPOLOGIA PRELIMINAR DE ZEIS 314

A classificação das ZEIS a partir desses grupos fornecem indicativos de quais as 
soluções mais adequadas para o desenvolvimento ou implementação de uma de-
terminada ZEIS. Por exemplo, áreas não edificadas e disponíveis seriam indicadas 
para a promoção pública de habitação, porque nelas os custos de aquisição do 
lote são minimizados em relação aos lotes ocupados16. Já os cortiços teriam um 
encaminhamento dentro dos programas específicos existentes. As áreas ocupa-
das com uso residencial devem ser objeto de uma análise mais detalhada, em 
princípio, sendo mais relevantes no âmbito do PU as atividades de geração de 
emprego e renda e o plano de ação social, e assim sucessivamente.

É importante, contudo, sublinhar que dentro de uma mesma ZEIS é possível en-
contrar combinações de mais de uma dentre as tipologias elencadas.

O desenvolvimento do projeto indica que o caráter local do Parque Dom Pedro II 
está fortemente ligado ao uso residencial do bairro do Brás, lindeiro ao Parque em 
sua face leste. Por conta da topografia da área, o Parque estabelece potencial-
mente uma relação forte com as quadras a leste, no uso local/residencial. Nesta 
área, está localizada uma ZEIS de grandes dimensões, que apresenta a hetero-
geneidade destacada no parágrafo anterior. A ZEIS L010 foi definida no PRE da 
Mooca e é composta por aproximadamente 14 quadras.

PERÍMETRO DO PROJETO E ZEIS 3 L010 MOOCA 
(ver imagem SETORES E ZEIS em Precedentes e Referências, página 33)

Nessa ZEIS há tanto conjuntos de casas unifamiliares em lotes pequenos – que, 
além de constituírem registro da memória da habitação do bairro (remetendo às 
vilas operárias), garantem uma densidade razoável –, como galpões e oficinas 
próprios à verticalização. A ocupação predominante é de construções horizon-
tais e galpões, mas há pelo menos quatro ou cinco quadras já verticalizadas. Há 
concentração de cortiços em apenas duas quadras, sendo que um grande cortiço 
na esquina da Rua Caetano Pinto com a Avenida Rangel Pestana já é objeto de 
intervenção do Programa de Atuação em Cortiços da CDHU.

Para a disponibilização de terrenos nos perímetros das ZEIS 3 estão previstos os 
instrumentos de parcelamento, utilização e edificação compulsórios. A articulação 
do PU-ZEIS com outros instrumentos é importante, mas, neste caso, o diagnóstico 
fundiário da área deverá avaliar a efetividade da implementação destes instrumen-
tos para a promoção habitacional17.

Já a articulação do PU-ZEIS com a OU Centro é não somente necessária, como 
desejável. Os parâmetros estabelecidos pela OU Centro reiteram a diretriz geral de 
adensamento do uso residencial nessa região, ao definir o coeficiente de aprovei-
tamento 6 gratuito para uso residencial. Esse incentivo deverá ser mantido caso 
a OU Centro venha a ser substituída pela OUC Centro, como desenvolvido acima.

Acompanhando as diretrizes mais gerais da política de desenvolvimento urbano da 
cidade, a intervenção nas ZEIS deve prever usos de comércio e serviços de âmbito 
local. Essa diretriz se apropria dos parâmetros colocados pela legislação vigente 
que permite que até 20% da área de intervenção em ZEIS possa ser destinada a 
usos dessa natureza.

15
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Desta forma, este Plano de Referência estabelece algumas linhas para o desen-
volvimento de Planos de Urbanização das ZEIS no entorno do Parque Dom Pedro II. 
Toda proposição para essas ZEIS deve levar em conta as intervenções previstas, 
superando a noção da promoção habitacional como política setorial e integrando-a 
a política de desenvolvimento urbano.

NOTAS

1  Lei municipal 13.430, de 13 de setembro de2002. Plano Diretor Estratégico.

2  Lei municipal 13.885, de 25 de agosto de 2004. Estabelece normas comple-
mentares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos 
das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e 
Ocupação do Solo do Município de São Paulo.

3  Lei federal 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 
183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências.

4  Por exemplo, as Áreas de Intervenção Urbana (AIU) e os Projetos Estratégicos 
(PE) foram estabelecidos no PDE e nos PREs, mas dependem de leis complemen-
tares e decretos que regulamentem sua aplicação.

5  Embora o Programa de Atuação em Cortiços da Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional de Urbano do Estado de São Paulo não possa ser categorizado 
como “legislação urbanística”, sua concorrência ou complementaridade com as 
ZEIS e as iniciativas de cunho municipal pode ser muito relevante para a conse-
cução dos objetivos do projeto, por isso ele foi incluído neste quadro.

6  O termo “PUE” foi utilizado no Termo de Referência para a contratação do 
projeto para a Concessão Urbanística Nova Luz. Nesse documento, que também 
lista diretrizes e objetivos do projeto, o PUE é definido como um plano de uso 
e ocupação do solo, tanto para as áreas públicas quanto privadas, inseridas no 
perímetro da concessão.

7  O Quadro nº 10 do PDE 2002 relaciona 19 “Projetos de Intervenção Urbana 
Estratégica”, entre os quais os Projetos Estratégicos “25 de março” e “Parque 
Dom Pedro/Zona Cerealista”. Já o Mapa 9 representa as Operações Urbanas 
(existentes e previstas) e os Projetos Estratégicos. As primeiras com a definição 
de seus perímetros e estes últimos apenas como pontos ou linhas (nos casos de 
projetos estratégicos em corredor).

8  O PDE 2002 definiu outras três categorias de ZEIS que, sumariamente, podem 
ser caracterizadas como: ZEIS 1, favelas e loteamentos precários; ZEIS 2, vazios 
urbanos; ZEIS 4, vazios urbanos em área de proteção de mananciais.

9  A unidade de HIS deverá ter no máximo 50 m² de área útil, 1 banheiro e 1 vaga 
de garagem, sendo destinada a famílias com renda mensal de até 6 salários 
mínimos.

10 A unidade de HMP deverá ter no máximo 70 m² de área útil, 2 banheiros e 
1 vaga de garagem, sendo destinada a famílias com renda mensal de até 16 
salários mínimos.

11  Os coeficientes de aproveitamento mínimo, definidos na lei 13.885/2004, 
são parâmetros para a definição de subutilização. Qualquer ocupação abaixo do 
CA mínimo indicaria subutilização. A mesma lei estabelece que lotes ou glebas 
maiores que 500 m², cujas edificações tenham a partir de 80% de sua área cons-
truída desocupada há mais de cinco anos, também são considerados imóveis 
subutilizados.

12  Esta nomenclatura assume os conceitos desenvolvidos pela SMDU para a pro-
posição das novas operações urbanas, cujas áreas estão divididas em “Áreas de 
Transformação Induzida” e “Áreas de Transformação Incentivada”. Nas primeiras, 
se aplicam os dispositivos comuns das operações urbanas, isto é a comercializa-
ção de potencial adicional de construção para o financiamento de intervenções 
públicas. Já as Áreas de Transformação Incentivada “são aquelas sobre as quais 
a administração municipal pretende exercer maior poder de indução do processo 
de transformação (...). Estas áreas se distinguem das Áreas de Transformação 
Incentivada na medida em que, embora também utilizem instrumentos urba-
nísticos que permitem a obtenção de recursos privados via outorga onerosa, a 
aplicação desse e de outros instrumentos deverá dar-se em conformidade com o 
estabelecido em planos urbanísticos específicos de forma a moldar uma estrutu-
ra de ocupação que sirva de referência à Área Total de Abrangência e que possa 
acelerar a ocupação, atraindo e direcionando os investimentos privados e coor-
denando os investimentos públicos” (do Termo de Referência para contratação 
de empresa ou consórcio de empresas para a elaboração de estudos e projetos 
para a Operação Urbana Consorciada Lapa-Brás, disponível em: www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/TROUCLB_1273179657.pdf).

13  Tanto por questões de semelhança ou de complementaridade. Por exemplo, 
um lote vago pode servir de pulmão para uma intervenção em cortiço.

14  Dentro dessa tipologia, excluem-se da exigência de destinação de 80% da 
área computável para HIS e HMP os seguintes casos (i) lotes regulares não edifi-
cados que já apresentavam área igual ou inferior a 500 m² na data da aprovação 
do PDE, desde que não sejam remembrados ultrapassando essa metragem; (ii) 
terrenos públicos edificados ou não edificados, destinados a áreas verdes e a 
equipamentos sociais de abastecimento, assistência social, cultura, educação, 
esportes, lazer, recreação, saúde e segurança; e (iii) terrenos particulares edifi-
cados ou não edificados que vierem a ser destinados a equipamentos sociais, 
desde que conveniados com o Poder Público enquanto permanecerem com essa 
destinação (Lei 13.885/2004).

15  As ZEIS cuja delimitação coincide com o perímetro de imóveis vazios regula-
res são dispensadas da elaboração do Plano de Urbanização (Lei 13.885/2004).

16  Nos lotes ocupados, além das despesas de demolição, o processo de desa-
propriação pode incorrer em despesas adicionais de indenização por conta das 
atividades ali desenvolvidas.

17  Além do tempo envolvido na aplicação desses instrumentos, eles dependem 
da existência de imóveis que possam ser caracterizados como não cumprindo 
sua função social.
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SITUAÇÃO ATUAL

01. Parque Dom Pedro II
02. Mercado Municipal
03. Quadras Fiscais 034, 035 e 036
04. Catavento
05. Casa das Retortas
06. ZEPEC 
07. Colégio São Paulo
08. Passarela em nivél sobre o Rio Tamanduateí
09. Terminal Expresso Mercado
10. Terminal Parque Dom Pedro II
11. Pátio do Colégio
12. Poupa Tempo
13. Secretaria da Fazenda 
14. Quartel
15. Terminal Expresso Metrô Parque Dom Pedro II
16. Passarela elevada sobre o Rio Tamanduateí
17. Estação de Metrô Parque Dom Pedro
18. Balões de Gás do Gasometro [Congás] 
19. Igreja Mundial do Poder de Deus
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OBRAS PREVISTAS [PMSP]

01. Projeto de Rebaixamento da Av. do Estado. EMURB
02. Projeto da Linha Marron do Metrô. METRÔ.

QUESTÕES BALIZADORAS DA PROPOSIÇÃO

Construções

Avenida do Estado. Via em Nível

Avenida do Estado. Via Subterrânea

Metrô Proposto
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OBRAS PREVISTAS [PMSP]

01. Projeto de Rebaixamento da Av. do Estado. EMURB
02. Projeto da Linha Marron do Metrô. METRÔ.
03. Demolições das Quadras 34, 35 e 36. 
04. Demolição do Viaduto Diario Popular

QUESTÕES BALIZADORAS DA PROPOSIÇÃO

Construções
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Metrô Proposto
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VIA EXPRESSA

01. Parque Dom Pedro II
02. Av. do Estado | Projeto de Via Subterrânea 

01
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Construções

Avenida do Estado. Via em Nível

Avenida do Estado. Via Subterrânea

QUESTÕES BALIZADORAS DA PROPOSIÇÃO
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NOVOS CRUZAMENTOS

01. Parque Dom Pedro II
02. Av. do Estado | Projeto de Via Subterrânea 

01
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Construções

Avenida do Estado. Via em Nível

Avenida do Estado. Via Subterrânea

Novos cruzamentos em nível
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TERMINAL INTERMODAL

01. Parque Dom Pedro II
02. Av. do Estado | Projeto de Via Subterrânea 
03. Metrô Linha Marron
04. Metrô Celso Garcia 
05. Terminal Intermodal
06. Estação de Metrô Dom Pedro II

01

02

Construções

Avenida do Estado. Via em Nível

Avenida do Estado. Via Subterrânea

Novos cruzamentos em nível

Metrô Linha Vermelha

Metrô Celso Garcia

03

05

04

06

Novo Terminal Intermodal

QUESTÕES BALIZADORAS DA PROPOSIÇÃO
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LAgOA DE RETENÇÃO

01. Parque Dom Pedro II
02. Av. do Estado | Projeto de Via Subterrânea 
03. Metrô Linha Marron
04. Metrô Celso Garcia 
05. Terminal Intermodal
06. Estação de Metrô Dom Pedro II
07. Rio Tamanduateí
08. Córrego Anhangabaú
09. Córrego Moringuinho
10. Lagoa de Drenagem, Tratamento e Reuso
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INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS
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01. Parque Dom Pedro II
02. Av. do Estado | Projeto de Via Subterrânea 
03. Metrô Linha Marron
04. Metrô Celso Garcia 
05. Terminal Intermodal
06. Estação de Metrô Dom Pedro II
07. Rio Tamanduateí
08. Córrego Anhangabaú
09. Córrego Moringuinho
10. Lagoa de Drenagem, Tratamento e Reuso
11. Arco Norte
12. Arco Oeste
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ESTACIONAMENTOS
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SISTEMA VIÁRIO 

SISTEMA VIÁRIO

O conjunto de espaços hoje denominado Parque Dom Pedro II é resultado de 
uma série de operações viárias vinculadas à escala metropolitana, que negligen-
ciaram o antigo parque, esfacelando-o em espaços isolados e descontínuos. Ao 
longo dos anos, por meio dessas ações desarticuladas, foram retirados destes 
espaços suas relações de vizinhança, suas virtudes paisagísticas e urbanas.

O plano aqui apresentado para o Parque Dom Pedro II tem como principais 
questões a aproximação do centro histórico aos bairros à leste do Rio Tamandua-
teí, a reorganização dos sistemas de transporte e a qualificação do espaço público 
de forma integrada, por meio de ações específicas e interligadas.

O plano não busca restaurar o caráter original do parque, mas indicar uma nova 
vocação urbana , valorizando a paisagem e os edifícios históricos, mas também 
capaz de responder às demandas atuais com o incremento de conexões urbanas, 
espaços públicos qualificados, redes de drenagem, áreas verdes e transporte. 

Sendo o Parque D. Pedro II um ponto de confluência entre diversas modalida-
des de transporte, a reorganização de todos esses sistemas é o ponto de partida 
que permite alicerçar os demais.

Assim, enfatizamos que as propostas de infra-estrutura, especialmente as vi-
árias aqui propostas tem como objetivo a qualificação do espaço público, a possi-
bilidade de requalificação do parque e o estabelecimento de uma efetiva ligação 
na escala local.

REBAIXAMENTO DA AVENIDA DO ESTADO

A proposta de rebaixamento da Avenida do Estado, obra de abrangência me-
tropolitana, relativa ao Complexo Viário formado pela Avenida do Estado entre a 
Avenida Mercúrio e a Avenida Cruzeiro do Sul, elaborada em conjunto pela SIURB 
e EMURB, tornou-se uma premissa do Plano Urbanístico. 

Propõe-se neste plano a extensão da via em túnel indicada por estes órgãos 
(trecho de 920m da Avenida Mercúrio até o viaduto Diário Popular) por mais apro-
ximados 600m, até as proximidades da Avenida Radial Leste

Desta forma, o fluxo expresso de veículos passará sob o parque, resultando em 
grandes vantagens, tanto para a cidade – que se reaproxima do Rio Tamanduateí, 
como para as Ruas Dom Pedro II e da Figueira que passam a receber somente 
tráfego local, permitindo as conexões atualmente inexistentes entre os lados leste 
e oeste do Parque.

Ambas poderão receber novos cruzamentos e promover retornos, enquanto 
a Rua da Figueira desempenhará com maior eficiência a ligação entre a Avenida 
Rangel Pestana e a Avenida Senador Queiroz, a Rua Dom Pedro II assumirá caráter 
local frente à colina histórica. 

ELIMINAÇÃO DE OBRAS (VIADUTOS) E NOVAS TRAVESSIAS

No momento em que a Avenida do Estado passa a ser uma via subterrânea, 
torna-se possível realizar todas as transposições sobre o Rio Tamanduateí em 
nível, tornando obsoleto o complexo de viadutos que corta a porção central do 
parque. Essas novas vias em nível no sentido leste-oeste permitem a costura do 
tecido urbano fragmentado.

A proposta de demolição dos viadutos Vinte Cinco de Março, Mercúrio, Antô-
nio Nakashima e Diário Popular, e suas respectivas substituições por vias em nível, 
está associada a duas premissas importantes: primeiro, garantir a circulação de 
pedestres no Parque D. Pedro II de forma contínua, permitindo muitas opções de 
caminhamento; segundo, eliminar os obstáculos e espaços residuais que estas 
obras produzem nas áreas internas do próprio parque.

Estão propostas duas vias, transversais ao parque, como continuação das ruas 
Maria Domitila e do Gasômetro. Cada uma cruzará o rio através de um pequeno 
pontilhão em nível com o parque. Esses pontilhões incluem passeios largos, esti-
mulando a passagem de pedestres.

Este conjunto de novas obras viárias aproximam o Parque Dom Pedro II do seu 
entorno imediato, assim como resgatam relações de contigüidade entre as duas 
margens do Rio Tamanduateí, rompidas deste 1972. Aproximam o Centro Históri-
co ao Brás, o Mercado Municipal à Zona Cerealista, o Pátio do Colégio ao Museu 
do Estado, a Praça da Sé ao metrô Pedro II. 

PLANO URBANÍSTICO PARQUE DOM PEDRO II
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SISTEMA VIÁRIO

Foto: Nelson Kon
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SISTEMA VIÁRIO

01. Corredor Expresso Tiradentes 
02 e 04. Viadutos sobre o rio Tamanduateí 
05. Rua da Figueira e Viaduto Diario Popular
06. Viaduto Diario Popular e Av. do Estado 

01    02 
03    04  
05    06
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SISTEMA VIÁRIO

projeto (via expressa subterrânea)situação atual (vias existentes em nível)

LIGAÇÃO EXPRESSA NORTE-SUL
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projeto (vias em nível)

LIGAÇÕES TRANSVERSAIS

SISTEMA VIÁRIO

situação atual (viadutos existentes)
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projetosituação
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ELIMINAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS GERADORAS DE ESPAÇOS RESIDUAIS

SISTEMA VIÁRIO
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projetosituação atual

SENTIDO DAS VIAS

SISTEMA VIÁRIO
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TRANSPORTE PÚBLICO E ESTAÇÃO INTERMODAL

Foi alvo do estudo que antecedeu o Plano o sistema físico que apóia o transpor-
te público, incluindo o sistema viário, o Expresso Tiradentes, o Terminal D. Pedro II, 
a estação Pedro II da Linha 2 do Metrô. 

O atual terminal Parque D. Pedro II da SPtrans, localizado na denominada Ave-
nida do Exterior, junto à Avenida do Estado, é considerado o mais movimentado 
da cidade, servindo quase todas as áreas de operação da cidade. Com 93 linhas 
de ônibus, possui uma taxa diária de usuários da ordem de 200 mil pessoas. No 
pico da manhã, circulam no terminal, 806 ônibus por hora, sendo 203 de linhas 
de passagem e no pico da tarde, 603 ônibus/hora, sendo 100 de linhas de pas-
sagem. Desde inauguração do Expresso Tiradentes (2007), o Terminal D. Pedro II 
ganhou novas funções. Sua relação direta com o Terminal Mercado, ponto inicial 
do Expresso Tiradentes, lhe confere hoje um grau de complexidade ainda maior. A 
Estação Mercado é utilizada por duas linhas, o q representa 75.000 passageiros 
dia na estação, sendo que no pico da manhã, circulam 50 ônibus/hora. A ineficiên-
cia do  Terminal Parque D. Pedro II, criado em 1966 e ampliado de forma provisória 
com demolição prevista para dez anos após o término das obras em 1994, é um 
dos problemas mais candentes da atual conjuntura urbana do Parque D. Pedro II.

Importante ponto de análise e de identificação de premissas para o Plano foi 
o reconhecimento dos “nós” de transporte intermodal como elemento urbano es-
sencial na qualificação das funções e dos espaços urbanos destas áreas. Acredi-
tamos que a transformação do tecido urbano e das funções urbanas no Parque D. 
Pedro II e seu entorno imediato estão diretamente relacionadas a uma proposta 
de articulação racional do espaço do transporte público no Parque D. Pedro II. As-
sim sendo, a criação de uma Estação Intermodal de porte condizente com a atual 
demanda é um dos pontos fundamentais deste Plano Urbanístico.

A nova estação intermodal, conectada à estação de metrô Pedro II (Linha Ver-
melha), reúne os dois terminais de ônibus (SPTrans e Expresso Tiradentes) hoje 
distribuídos no parque. Há também previsão para receber a futura estação de 
metrô da linha que percorrerá a Av. Celso Garcia. Esta concentração de sistemas 
garante grande eficiência ao transporte metropolitano permitindo de forma direta, 
a transferência do usuário de um meio de transporte à outro, multiplicando possi-
bilidades de percursos e reequacionamento das linhas. 

Sua nova localização reduz a circulação de ônibus ao redor do parque, melho-
rando o trânsito nas vias locais, e de forma significativa, as condições de traves-
sias dos pedestres. A estrutura proposta que compõem com o metrô existente a 
nova estação, define uma ligação importante entre os dois lados do rio. 

Uma ampla calçada, paralela ao terminal, faz uma conexão direta entre o siste-
ma de transporte e a Avenida Rangel Pestana, tanto na direção Praça da Sé, como 
em direção à Zona Leste. Poderá usufruir do amplo passeio público já implantado 
nessa avenida, na ligação que estabelece com o centro histórico, poupa tempo, 
além da conexão criada com a “Nova 25 de Março”. Essa localização aproxima os 
usuários da Estação da Praça da Sé, destino de grande parte dos passageiros que 

desembarcam no atual terminal. Outro dado importante é que essa localização, na 
porção sul do Parque D. Pedro II, está mais próximas da áreas com uso predomi-
nantemente habitacional e das principais ZEIS que representam um importante es-
toque de áreas para o adensamento de habitação para população de baixa renda. 

Em relação às linhas de ônibus, a estação intermodal organiza os acessos vi-
ários vindos das diversas localidades de forma adequada, diante à variedade de 
fluxos e situações urbanas. As plataformas ao norte (720m) recebem os ônibus 
que provêm de toda cidade, principalmente da zona leste e centro. As linhas que 
passam pela Sé chegam e saem do terminal através da via de apoio paralela a 
Avenida Rangel Pestana, enquanto as linhas com origem na zona leste acessam 
as plataformas pela Rua da Figueira, podendo sair pela mesma rua, ou pela Rua 
Dom Pedro II. A plataforma à leste (170m), de acesso controlado, recebe os ôni-
bus vindos da zona sul e do Expresso Tiradentes. Foram desenvolvidas análises 
específicas de formação de fila, densidade de veículos e velocidade, para garantir 
a viabilidade e eficiência da Estação (ver relatório da VETEC anexo).

A nova Estação Intermodal resulta de uma articulação de preexistências, cons-
truídas e naturais.  A Estação circunda uma área verde ampla e densa, definindo 
uma grande praça pública, que oferece uma qualidade de espaços sombreados, 
de permanência ou de passagem, para os usuários da Estação. As plataformas do 
terminal de ônibus foram desenhas com 86 metros de comprimento, se desen-
volvendo em parte como ponte sobre o rio. O Expresso Tiradentes, um serviço de 
média capacidade, necessita de um terminal independente, fechado, com bilheta-
gem externa ao ônibus. Perpendicular a essa plataforma, o terminal do Expresso 
Tiradentes, foi projetado com uma plataforma central e o mezanino invertido (no 
pavimento inferior). A estação de Metrô existente é abraçada pela cobertura da 
Estação e incorporada com delicadeza ao novo conjunto. Essa configuração per-
mite uma conexão direta e coberta entre todos os modos de transporte público.

Tal projeto deverá assumir papel catalisador das transformações almejadas 
para todo o Parque. A multifuncionalidade é princípio do projeto. Por ser um equi-
pamento urbano complexo, a estação deve criar além de um pólo de transporte 
público, um lugar privilegiado de vivência social. A concentração de infra-estrutura 
de transporte com funções urbanas é uma prática contemporânea bem sucedida 
na medida em que oferece aos usuários suporte para seus deslocamentos diários, 
dentro de um ambiente de conforto e segurança.

PLANO URBANÍSTICO PARQUE DOM PEDRO II
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PRAÇA DO MERCADO, ESTAÇÃO DE METRÔ E ESTACIONAMENTOS

A Linha Marrom, que irá ligar a Vila Maria com a Água Espraiada, deverá cru-
zar o Parque D. Pedro II na altura do Mercado Municipal, onde está prevista uma 
estação. 

Neste projeto, o entorno do Mercado Municipal passa a ser um pólo de desta-
que onde transporte público (metrô), áreas livres (praça do mercado), estaciona-
mentos e equipamentos públicos (Mercado Municipal) se desenvolvem como um 
sistema único.

Além do transporte público de alta capacidade, estacionamentos estratégicos 
localizados nos arredores do Mercado: Rua da Cantareira, SESC e SENAC (Arco 
Norte) e ao longo da Rua Parque D. Pedro II, promoverão a acessibilidade ao local,  
servirão ao Mercado Municipal, Rua da Cantareira, Rua 25 de Março e demais ruas 
comerciais da região.

A situação do Mercado Municipal hoje não condiz com sua importância. Edifí-
cio histórico valioso, mantém uma atividade intensa com o mesmo uso para o qual 
foi criado. Para amparar a crescente importância do mercado, o Plano propõe a 
criação de uma ampla praça lateral, ao longo da Rua da Cantareira, desafogo ne-
cessário do ponto de vista urbano. Essa nova Praça do Mercado, além de permitir 
atividades ao livre diretamente ligadas às atividades do mercado, como feiras e 
eventos temporários, cria condições para construção de estacionamento subter-
râneo e boca de acesso à futura estação de metrô da Linha Marrom.
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01. Terminal Parque Dom Pedro II e Terminal Expresso Mercado
02. Estação de Metrô Parque Dom Pedro II
03. Terminal Parque Dom Pedro II
04. Terminal Expresso Mercado
05. Terminal Expresso Metrô Parque Dom Pedro 
06. Estação de Metrô Parque Dom Pedro II

TRANSPORTE PÚBLICO
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projetosituação
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01. Caminho por entre o parque ao lado do Terminal Mercado
02. Pedestres na faixa viária
03. Calçadas estreitas e sem manuntenção [Av. do Estado]
04. Caminhamento descontínuo 
05. Obstáculos nas calçadas [pilar da estação de metrô]
06. Calçadas estreitas e sem manuntenção [Av. do Estado]
07. Difíceis cruzamentos [Av. Mercúrio] 
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PLANO URBANÍSTICO PARQUE DOM PEDRO II
CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMINHOS DE PEDESTRES

PEDESTRES

O Parque D. Pedro II possui uma organização paradoxal do pon-
to de vista da circulação de pedestres. Por um lado, congrega uma 
enorme massa de usuários dos transportes públicos e, por outro, 
não é oferecido nenhum caminhamento contínuo e seguro para pe-
destres. A desarticulação dos espaços, cruzados pelo sistema viário 
que o atravessa de forma dissociada, tanto no que diz respeito aos 
modos de transporte, quanto às conexões facilitadas pelos viadutos 
que ligam com pontos distantes da cidade, repercute nos percursos 
dos pedestres. 

Os vazios e áreas residuais, o sistema viário expresso, os grandes 
equipamentos de transporte público fazem do Parque Dom Pedro II 
uma barreira longitudinal ao longo de 1.3 km. Existem hoje apenas 
duas travessias de pedestres no Parque, sendo uma delas a passa-
rela elevada sobre o rio, hoje de difícil acesso.

Em sua nova configuração, o Parque D. Pedro II passará de bar-
reira a espaço de conexão dos fluxos de pedestres que para lá con-
vergem. Junto ao sistema viário proposto (as novas vias em conti-
nuidade com as ruas Polignano A. Maré, Gasômetro, Maria Domitila, 
Rangel Pestana) amplas calçadas passam, mínimo de 8 metros, pas-
sam a fazer parte da rede de pedestres hoje estruturada.

 Ao possibilitar os cruzamentos em nível, o projeto multiplica ca-
minhos, encurta percursos.
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01 - 02. Passarelas e travessias de pedestres sobre o Rio Tamanduateí.
03. Calçada cercada por entre o Parque 
Dom Pedro II

01    
02    03
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CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMINHOS DE PEDESTRES
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CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMINHOS DE PEDESTRES

1945 1968 1974 2006

PLANO URBANÍSTICO PARQUE DOM PEDRO II

> Travessia do Rio Tamanduateí em nível existentes entre 1945 e 2006
fonte: Regina Meyer, Marta Grostein I A Leste do Centro: Territórios do Urbanismo (2010)
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projeto (travessias de pedestre em nível)situação

PLANO URBANÍSTICO PARQUE DOM PEDRO II
CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMINHOS DE PEDESTRES

LIGAÇÕES TRANSVERSAIS
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NOVA DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS

projetosituação
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PLANO URBANÍSTICO PARQUE DOM PEDRO II

LAGOA DE RETENÇÃO

Na face do parque voltada para a colina histórica, a margem oeste, foi desenhada uma lagoa que desempenha 
funções diversas. Uma extensa praça linear deverá acompanhar a Rua Dom Pedro II interagindo com os diversos 
programas localizados especialmente nos térreos dos antigos e novos edifícios. A lagoa é elemento determinante 
no desenho desse espaço público, cria uma outra frente para a praça linear, uma frente de água com amplas arqui-
bancadas que servem como local de estar e define uma passagem suave entre a cota da praça e o nível de água 
permanente. A lagoa cria uma paisagem urbana nova, fortemente vinculada à geografia original do local, como 
várzea constantemente alagada.

A lagoa foi projetada como um tanque de retenção capaz de armazenar o excedente das águas de chuva nas 
épocas de altos índices pluviométricos, evitando os freqüentes alagamentos da região. As águas pluviais serão 
conduzidas por uma nova rede de microdrenagem para um conjunto de tanques onde será feita retenção do lixo e 
sedimentação de parte dos sólidos. Após essa filtragem inicial as águas são bombeadas para um sistema de filtra-
gem natural, através de alagados construídos (wetlands). Durante aproximadamente três dias, as águas percorrem 
por gravidade essa área úmida vegetada, conjugada com microorganismos e espécies animais. Após esse período, 
a água tratada atinge o extenso trecho da lagoa que acompanha a praça linear, junto às áreas de uso público. Sua 
qualidade após o tratamento permite o contato das pessoas e sua utilização para irrigação do parque. O nível per-
manente da lagoa é garantido pelos corpos d’água existentes.  Em situações de índices pluviométricos extremos, 
chuvas excepcionais, o volume de água excedente é bombeado e transborda pelas “wetlands” até encher toda a 
lagoa, encobrindo as arquibancadas laterais. Uma vez passado o pico de chuva e normalizado o nível do Tamandua-
teí, essa água excedente é lançada ao canal até restabelecer o nível permanente da lagoa.

De acordo com o relatório do Hidrostudio, os principais usos dos alagados construídos (wetlands) são: melhoria 
da qualidade da água, retenção do escoamento superficial e criação de um ambiente que possa compensar a perda 
de várzeas naturais em centros urbanos. E as principais vantagens: fácil construção, baixo custo de manutenção, 
modesto consumo de energia, boa inserção paisagística, fácil operação e baixa sensibilidade à variabilidade do 
afluente.

Na porção leste do parque, em função da escassez de áreas livres para reproduzir o mesmo sistema, foi proposto 
um tanque de retenção subterrâneo dimensionado para armazenar a maior parte das chuvas ao longo do ano. O 
sistema é complementado por uma área rebaixada do parque, utilizada normalmente como uma arena ao ar livre 
para eventos culturais e esportivos, que pode ser inundada em situações extremas de chuva transformando-se em 
uma lagoa temporária de retenção.

As propostas desenvolvidas assumem um caráter exemplar de um modo alternativo ao atual de lidar com os 
problemas da drenagem. Embora de alcance pontual, demonstram uma estratégia de ação que, replicada em escala 
metropolitana, permitiria equilibrar a relação da cidade com seus rios e criar um abrangente sistema de espaços 
públicos qualificados.

Esse projeto foi desenvolvido com a consultoria da Hidrostudio (conferir relatório anexo).
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PLANO PARQUE DOM PEDRO II

01. Mercado Múnicipal
02. Praça do Mercado. Acesso ao Metrô 
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04. Edifício Comércio e Serviço
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07. Praça de Eventos
08. Lagoa de Drenagem, Tratamento e Reuso
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10. Ligação com o Pátio do Colégio
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14. Estação Intermodal
15. Estação de Metrô Dom Pedro II
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ARCO NORTE

O setor norte do Parque é caracterizado pela presença de importantes edifícios 
históricos, especialmente o Mercado Municipal, o Palácio das Indústrias e a Casa 
das Retortas. Entretanto, a desarticulação urbana do conjunto se sobrepõe aos 
usos atuais, e apesar da proximidade física entre esses prédios, o isolamento 
entre eles é completo.

O projeto parte de definições previamente estabelecidas pela Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo: a desapropriação das quadras 034, 035 e 036, localizadas 
entre as Ruas Mercúrio, Avenida do Estado e Praça São Vito, onde estavam lo-
calizados os edifícios São Vito e Mercúrio. Outro pressuposto, de acordo com 
determinações municipais, é a demolição do Viaduto Diário Popular.

Assim, a programada demolição dos edifícios Mercúrio e São Vito e a integra-
ção de seus terrenos ao novo parque abre a possibilidade de uma nova articulação 
entre os edifícios históricos. A abertura de novas vias transversais, que transpõem 
o Rio Tamanduateí, criará condições para interligação do parque com a cidade.

O Mercado Municipal é um dos pontos mais vitais do centro antigo de São Pau-
lo, recebendo um número imenso de visitantes diariamente. O edifício inaugurado 
em 1933, embora ocupando toda a quadra, está bastante constrangido em seu 
entorno, com dificuldades operacionais e carência de estacionamento. 

Um conjunto integrado de intervenções no Parque Dom Pedro II fornecerá no-
vas condições ao setor norte, que possui vocação para conferir qualidades ao uso 
público do parque.

A desapropriação das referidas quadras abre a possibilidade da configuração 
de uma única quadra que englobe as duas ruas locais que definem essa ponta do 
parque, hoje absolutamente constrangida pelas grandes avenidas e pelo viaduto 
circundantes. O rebaixamento da Avenida do Estado, já descrito, amplia sua co-
nexão com o entorno, aproximando essa ponta do parque do Mercado Municipal. 
Foi criada uma nova rua transversal, de caráter local, separando a nova quadra do 
restante do parque. É uma rua que cruza o rio, fazendo a ligação da Rua da Figueira 
com a Rua da Cantareira.

A proposta inclui (numa fase posterior) a desapropriação de uma das quadras 
laterais ao Mercado, ampliando o espaço livre contíguo ao edifício, criando a Pra-
ça do Mercado, com mais de 9.000 m2. A nova Praça desempenha um variado 
conjunto de funções: valoriza o próprio edifício do Mercado e resgata a ideia de 
praça associada ao edifício, como no caso do antigo mercado municipal (que pre-
cedeu a esse). Entende-se ainda que sua preservação patrimonial deve incluir a 
qualidade do entorno, que foi sendo ao longo dos anos maciçamente ocupado por 
novas edificações e densamente povoado por usuários do mercado, do comércio 
lindeiro, por pessoas que trabalham e moram na região, além de um fluxo definido 
pela proximidade do maior terminal de ônibus da cidade. Todos os usuários são de 
grande interesse para esse equipamento, mas estabelecem uma demanda cres-
cente de organização espacial para a melhoria de suas funções. 

A praça deve criar condições também para novas atividades como feiras tem-
porárias e eventos ao ar livre, associadas ao Mercado. Será ainda, como foi dito, 
o endereço de uma estação de metrô, da futura Linha Marrom.  

A Avenida do Estado, quando rebaixada, permite que em seu lugar permaneça 
apenas uma rua de caráter local. Uma ampla plataforma cruza a nova via e o Rio 
Tamanduateí, permitindo a ligação direta entre o Mercado e os edifícios do SESC 
e do SENAC.

Esse novo espaço público é elemento fundamental para a integração desse 
conjunto ao Parque. 

SESC [SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO]

SENAC [SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL]

A conexão entre as duas margens do Rio Tamanduateí é reforçada pela nova 
via, sob o atual Viaduto Diário Popular, onde serão implantadas uma unidade do 
SESC e outra do SENAC. Esses dois edifícios respondem ao anseio de programas 
de vocação pública, inclusão social, funcionamento diurno e noturno, caracterís-
ticas que podem garantir a essa nova rua, como conexão eficiente, intensa vida 
urbana. O edifício do SENAC é essencialmente uma escola técnica, onde grande 
parte dos cursos oferecidos serão gratuitos. O SESC, como se sabe, possui grande 
parte do programa aberto a toda sociedade, oferecendo uma notável agenda de 
eventos culturais (exposições, shows, palestras etc.), em espaços qualificados de 
lazer e convivência.

As duas instituições, independentes entre si, tem se afirmado dia a dia como 
programas de excelência pela qualidade dos serviços, da gestão e dos espaços. 
Programas muito adequados ao local, podendo-se identificar um recíproco incre-
mento de qualidade, onde instituição e cidade se beneficiam mutuamente. Assim 
as instituições tendem a ganhar muito na interlocução urbana oferecida pelo novo 
Parque D. Pedro II, ao mesmo tempo em que o Parque certamente consegue ga-
nhar uma forte caracterização no seu setor norte, agregando e potencializando os 
importantes equipamentos públicos existentes no local: o Catavento, o Mercado 
Municipal, além do futuro Museu da História do Estado de São Paulo, localizado 
na Casa das Retortas.  

ARCO NORTE 
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ANDAR  PROgRAMA    ÁREA (M²) 
subsolo   áreas de apoio e depósito  2.532,44 
  
térreo   áreas fechadas     937,3 
   áreas cobertas | varanda  602,1 
  
1   áreas fechadas   1.396,41
   áreas cobertas | varanda 123,58
  
2   áreas fechadas   1.396,41
   áreas cobertas | varanda 123,58
  
3    áreas fechadas    666,9 
   áreas cobertas | varanda  204,5  

TOTAL      7.983,1 

QUADRO DE ÁREAS | EDIFÍCIO COMERCIAL
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A implantação do SENAC resulta da intenção contida no Plano Urbano de reverter o caráter assumido ao longo de muitos 
anos pela face posterior do Palácio das Indústrias como fundo do Parque Dom Pedro II, procurando transformá-lo numa nova 
frente desse conjunto. A implantação do SENAC cria uma relação de conjunto com o Palácio das Indústrias, numa proposta 
que guarda a memória da implantação desenvolvida pela arquiteta Lina Bo Bardi para o edifício das secretarias, quando 
projetou o conjunto para abrigar Prefeitura Municipal de São Paulo no Palácio das Indústrias. 

O Edifício do SENAC da mesma largura do Palácio das Indústrias, é uma lâmina com duas frentes: para o edifício histórico 
e para a nova rua. Um amplo espelho d’água une os dois prédios, com a diferença que o edifício do SENAC está sobre pilotis, 
e o palácio eclético limita e desenha a água em seus recortes. Sob essa lâmina d’água, um amplo estacionamento que ajuda 
a atender a demanda da região.

O prédio do SENAC está ligado a idéia de percurso, através de uma série de escadas rolantes que proporcionam a quem 
sobe o progressivo descortinar de vistas cada vez mais longínquas sobre o palácio, o parque e a própria cidade. Assim, logo 
acima do saguão de ingresso, estão a biblioteca e o foyer do teatro, onde um pequeno café ampara esse dois programas 
convidativos ao público em geral. A partir daí, a inversão no sentido de subida das escadas rolantes pontua o início dos an-
dares que acomodam salas de aula, laboratórios e demais espaços pedagógicos. As circulações horizontais desses andares 
são sempre abertas de um dos lados, fugindo ao modelo de corredores. Além disso, cada andar dispõe de uma varanda que 
vaza toda espessura do edifício, abrindo vistas duplas em pontos diferentes em cada andar, o que também os torna distintos 
e reconhecíveis. O último andar abriga as atividades administrativas.

SENAC PARQUE D. PEDRO II
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TERCEIRO PAVIMENTO
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QUARTO PAVIMENTO

1.  Sala de aula
2.  Sala de uso múltiplo
3.  Estúdio de rádio
4.  Estúdio de TV
5.  Sala de ensaio de teatro
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QUINTO PAVIMENTO

1.  Laboratório de cinema
2.  Laboratório de modelagem e 
estilismo
3.  Laboratório de fotografia
4.  Sala de uso múltiplo
5.  Laboratório de informática
6.  Laboratório de hardware
7.  Depósito
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1 1

SEXTO PAVIMENTO

1.  Sala de reunião
2.  Sala de docentes
3.  Gerência
4.  Secretaria escolar
5.  Atendimento telefônico
6.  Atendimento ao público
7.  Comissão de bolsas e rede 
social
8.  Sala para manutenção
9.   Equipe de informática
10 - Sala do servidor
11 - Setor administrativo
12 - Setor técnico
13 - Copa / cozinha
14 - Depósito para laboratórios, 
limpeza e estoque
15 - Área para manutenção e 
ferramentas
16 - Almoxarifado
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O projeto para a nova unidade do SESC no Parque D. Pedro II procura potencializar ao máximo as qualidades inerentes 
ao programa de caráter público que caracteriza a instituição. A visitação em algumas unidades do SESC ultrapassa 10 mil 
pessoas por dia.

Para abrigar as partes com livre acesso ao público e potencializar as atividades lá oferecidas, um volume horizontal de 
dois pavimentos se espraia pelo limite irregular do terreno. No nível térreo estão a comedoria, um café e o foyer do teatro. 
Esses programas estão localizados ao redor de um pátio com jardim, área arborizada de mais de mil metros quadrados. Esse 
pátio permite que as atividades em andares distintos se relacionem visualmente. 

A circulação na base é feita por uma única escada reta que liga a rua ao amplo terraço que caracteriza o segundo pavi-
mento. Um andar onde os espaços de convivência são contínuos, abertos ou fechados, cobertos e descobertos. O passeio 
pelo terraço, ao redor das copas das árvores que crescem no meio do pátio, protegido por um espelho d’água, revela vistas 
inusitadas sobre esse rico trecho da cidade, incluindo os edifícios históricos de grande valor. Entre o térreo e o terraço, o 
primeiro andar acomoda a biblioteca, internet livre, brinquedoteca, odontologia e áreas administrativas.

O teatro proposto tem uma configuração mais experimental, com várias possibilidades de montagem de cena e público, 
inclusive a cena frontal, configuração mais comum. A capacidade da sala varia de acordo com a tipologia montada, mas 

permite a lotação em média de 400 pessoas. Um conjunto de arquibancadas retráteis permite a montagem de três con-
figurações pré-estabelecidas: cena frontal (italiano), Elisabetano (semi-arena) ou arena. A partir daí, outras configurações 
podem ser exploradas com a ausência de arquibancadas e palco livre e também com o uso das galerias laterais (em três 
níveis distintos). O nível de acesso do público pode ser feito pelo térreo e também pela primeira galeria, nível coincidente 
com o primeiro andar. Pode ser feito inclusive simultaneamente pelos dois níveis, como melhor servir a montagem. A caixa 
de palco corresponde à projeção do próprio palco, e galerias laterais permitem acomodação de público ou de atores em três 
níveis distintos.

O acesso à área esportiva é restrito aos associados, portanto são áreas controladas, que dependem de acessos distintos. 
O Ginásio é composto por duas quadras poliesportivas com arquibancada de apoio, vestiários e salas de ginástica. As qua-
dras têm altura livre de 10 metros, e podem se conectar com o nível do terraço, um andar abaixo, por uma escada exclusiva. 

A cobertura do prédio é ocupada pelo complexo aquático, que inclui piscinas de lazer, ao ar livre, e uma piscina semi-
-olímpica coberta para treinos. A cota deste andar permite visuais para todos os lados, revelando espetaculares vistas da 
cidade, especialmente da várzea do Rio Tamanduateí e da colina histórica, cenário da primeira ocupação de nosso território. 
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TéRREO

1.  Cozinha
2.  Comedoria
3.  Café
4.  Teatro
5.  Info / loja
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PRIMEIRO PAVIMENTO

1.  Administração
2.  Biblioteca
3.  Central de atendimento
4.  Internet livre
5.  Oficinas / uso múltiplo
6.  Odontologia
7.  Brinquedoteca
8.  Apoio teatro
9.  Teatro
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SEgUNDO PAVIMENTO

1.  Espaço de convivência
2.   Teatro
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

12

0 2 10



200

TERCEIRO PAVIMENTO

1. Atividades físicas
2.  Vestiários
3.  Ginásio
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QUARTO PAVIMENTO

1.  Depósitos
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QUINTO PAVIMENTO

1. Vestiários
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QUINTO PAVIMENTO

1.  Conjunto Aquático Coberto
2.  Conjunto Aquático Descoberto

2
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ARCO OESTE

O setor denominado arco oeste compreende um conjunto de nove quadras 
localizadas ao longo da Rua 25 de Março entre a Av. Rangel Pestana e a Rua Ge-
neral Carneiro.

Localizado entre o Parque D. Pedro II e a encosta leste da Colina Histórica, 
próximo ao Pátio do Colégio, o setor dialoga com importantes espaços públicos e 
contém um acervo significativo de bens tombados e de edifícios públicos institu-
cionais.

Apesar de sua localização privilegiada, não abriga funções condizentes com 
seu potencial. Encontram-se ali atualmente programas de apoio ao comércio da 
Rua 25 de Março na sua extensão nordeste – estacionamentos e depósitos – e 
áreas comerciais e habitacionais de padrões inferiores aos que se observam no 
seu entorno.

O gabarito das construções existentes caracteriza-se por edifícios baixos (3 a 5 
pavimentos) nas proximidades da Praça Fernando Costa e uma gradativa elevação 
em direção à Av. Rangel Pestana (20 a 30 pavimentos). A exceção a essa regra 
é o edifício garagem localizado no número 324 da Rua 25 de Março, em frente à 
Praça Fernando Costa. Construído de modo irregular, constitui uma grave barreira 
visual para o mirante junto ao Pátio do Colégio.

Condicionantes

Foram relevantes para o desenvolvimento da proposta algumas diretrizes co-
locadas pela prefeitura, como a demolição do edifício garagem irregular, a reorga-
nização da Praça Fernando Costa a partir da remoção das instalações comerciais 
existentes e a criação de uma nova galeria de comércio popular no perímetro da 
Quadra 01 (ver numeração adiante).

Outras condicionantes importantes surgiram ao longo do desenvolvimento do 
Plano Urbanístico, como acolher de maneira qualificada os novos fluxos de pedes-
tres criados pelas ações previstas (ver pág. 233) e articulá-los através de disposi-
tivos de conexão vertical (ver diagrama na pág. 234) e promover um adensamento 
habitacional combinado com a expansão da atividade comercial;

Além dessas condições, o trabalho foi pautado pelas seguintes premissas ge-
rais: definir uma disciplina de gabaritos capaz de preservar as relações visuais 
entre a Colina Histórica e o parque permitindo simultaneamente o adensamento 
construtivo desejado; incentivar a diversidade de usos nas novas edificações de 
modo a criar um trecho de cidade ativo durante todos os períodos do dia; combi-
nar edificações novas e existentes criando um padrão de ocupação que abrigue 
as novas dinâmicas previstas e valorize ao mesmo tempo o patrimônio histórico 
existente.

Descrição das propostas

As propostas desenvolvidas podem ser divididas em duas categorias: interven-
ções em espaços públicos e intervenções no interior das quadras.

As principais propostas para a transformação dos espaços públicos são:

- alargamento e padronização dos passeios, enterramento da fiação e novo 
sistema de iluminação ao longo da Rua 25 de Março e transversais de modo a 
permitir uma freqüência de pedestres de alta intensidade;

- reorganização da Praça Fernando Costa com a eliminação de trecho da via 
perimetral, construção de estacionamento subterrâneo (aprox. 260 vagas por pa-
vimento) e remoção das edificações comerciais e sanitários públicos existentes;

- eliminação da Rua Maria Benedita para permitir a fusão das quadras adjacen-
tes propiciando uma melhor ocupação futura;

- criação de uma nova conexão vertical entre a colina e a várzea através da 
instalação de um conjunto de escadas rolantes ao ar livre conectando o Pátio do 
Colégio à Praça Fernando Costa e garantindo o acesso público permanente ao 
mirante próximo ao Colégio (atualmente gradeado e explorado como estaciona-
mento)

Para o interior das quadras, foram desenvolvidas estratégias de ocupação par-
ticulares para cada situação (ver pág. 245).

Na Quadra 01, associados aos cinco imóveis tombados que ali existem, fo-
ram previstos dois novos equipamentos: uma Galeria de Comércio Popular e uma 
nova unidade do Projeto Atenção Urbana. A galeria abriga em dois pavimentos 
espaços para a instalação de “boxes” comerciais de portes variados e cria um 
grande recinto de pé-direito duplo voltado para o parque destinado à realização 
de feiras e eventos temporários. Em sua cobertura se instala um terraço mirante, 
com vistas para a colina e para o parque, e um setor de bares e restaurantes. Con-
juntos de escadas rolantes promovem a comunicação direta desse nível com as 
ruas enfatizando seu caráter público.  As edificações vizinhas existentes ganham 
novos acessos e aberturas voltadas para o miolo da quadra criando um conjunto 
comercial integrado.

O Projeto Atenção Urbana, destinado à população em situação de rua, ocupa 
um pequeno lote cercado por construções existentes com frente para o parque. 
Sua espacialidade estende o vazio da rua para o interior do edifício criando varan-
das abertas para a paisagem. Os programas abrigados (atendimento de apoio, 
oficinas, vestiários) se intercalam com esses vazios de estar e lazer produzindo um 
edifício permeável e convidativo.

Nas quadras 02, 05, 06 e 07, a proposta ensaia premissas volumétricas e de 
setorização de usos, mas não desenvolve as soluções arquitetônicas. De uma ma-
neira geral, demonstra-se a viabilidade e pertinência das transformações deseja-
das para essas quadras respeitando a normatização de gabaritos e as preexistên-
cias. Considerando que as ações propostas localizam-se em áreas privadas, seria 
necessária a formulação de uma Parceria Público-Privada ou de uma Concessão 
Urbanística para implementá-las.

Na Quadra 03, previu-se o aproveitamento do lote da CET (utilizado como esta-
cionamento) para a criação de uma articulação vertical de pedestres entre a Ran-

gel Pestana e a Rua 25 de Março. Essa conexão seria combinada com a criação 
de uma galeria comercial ou de serviços públicos e de uma torre de escritórios e 
serviços marcando a esquina entre o parque e a Rangel Pestana. Na Quadra 04, 
propõe-se uma articulação de pedestres análoga á da Q03 e a criação de um edi-
fício habitacional arrematando a empena cega do Edifício Guarany.

O projeto para o Arco Oeste está diretamente vinculado ao Plano Urbanístico 
para o Parque Dom Pedro II. A criação do Terminal Intermodal, das novas transpo-
sições, dos novos espaços públicos estacionamentos subterrâneos são ações que 
têm impacto direto sobre essa área, com o aporte de novas dinâmicas urbanas e a 
oferta de toda a infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento desta região.
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LEVANTAMENTOS

01. Terminal P. D. Pedro II
02. Rua 25 de Março
03. Praça Fernando Costa
04. Pátio do Colégio
05. Av. Rangel Pestana
06. Praça da Sé
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TOPOGRAFIA
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fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
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GABARITOS
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fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
Levantamento Ferroni, Hereñu e Villela
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USOS
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Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
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IMÓVEIS TOMBADOS
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fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
Levantamento DPH (Tombamento na Área do 
Centro Velho), Ferroni, Hereñu e Villela
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QUADRA 01

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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QUADRA 02

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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QUADRA 03

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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QUADRA 04

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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QUADRA 05

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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QUADRA 06

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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QUADRA 07

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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PRAÇA FERNANDO COSTA

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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CONDICIONANTES
NOVA DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS DE 
PEDESTRES

Situação atual Situação proposta
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ARTICULAR NOVOS EIXOS
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DEMOLIÇÃO ED. GARAGEM

fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)
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* O desenho destaca em vermelho o 
conjunto de imóveis que, no contexto 
da implantação das melhorias no parque 
e levando em consideração seu atual 
estado de conservação e utilização, seria 
pertinente substiuir de modo a viabilizar 
a qualificação do espaço urbano e o 
adensamento desejado.
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

01. Nova configuração do Parque D. 
Pedro II (ver Masterplan).

02. Reconfiguração da quadra a partir 
das alterações no sistema viário.

03. Alargamento e padronização dos 
passeios, enterramento da fiação e novo 
sistema de iluminação ao longo da Rua 
25 de Março e transversais.

04. Reorganização da Praça Fernando 
Costa com a eliminação de trecho 
da via perimetral, construção de 
estacionamento em subsolo e remoção 
das edificações comerciais e sanitário 
público.

05. Eliminação da Rua Maria Benedita e 
fusão das quadras adjacentes.

06. Nova conexão vertical: instalação 
de um conjunto de escadas rolantes ao 
ar livre conectando o Pátio do Colégio à 
Praça Fernando Costa.

01
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04

06
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03

0 10 50

fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
Levantamento Ferroni, Hereñu e Villela

INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS

PROPOSTAS

Áreas de Intervenção



243
ARCO OESTE

PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

0 10 50

fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
Levantamento Ferroni, Hereñu e Villela

LOCALIZAÇÃO PRELIMINAR DE NOVOS 
ESTACIONAMENTOS

PROPOSTAS

Estacionamento 
(vagas por pavimento)

Parque Dom Pedro II                          840 
Praça Fernando Costa                        260
Quadras com intervenção                  370
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Fotomontagemfonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)

Situação atual Situação proposta

REQUALIFICAÇÃO DA RUA 25 DE 
MARÇO

PROPOSTAS
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Com a instalação de um conjunto de 
escadas rolantes ao ar livre conectando 
o Pátio do Colégio à Praça Fernando 
Costa, cria-se um novo percurso de 
pedestres através de um conjunto de 
espaços públicos de interesse histórico e 
recupera-se o espaço da Colina Histórica 
como mirante público.

Situação proposta
Fotomontagem

NOVA CONEXÃO VERTICAL
PROPOSTAS
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Situação proposta
 Fotomontagem
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Q06

Q01

Q02

Q03
Q04

Q05
Q07

0 10 50

fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
Levantamento Ferroni, Hereñu e Villela

INTERVENÇÕES NO INTERIOR DAS 
QUADRAS

PROPOSTAS

Áreas de Intervenção
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Q01. Centro de Compras Popular com 
restaurantes e mirante no terraço. Torre 
anexa com Projeto Atenção Urbana.

Q02. Embasamento comercial e 06 
blocos de apartamentos.

Q03. Conexão vertical 25 de Março-
Rangel Pestana através de galeria 
comercial. Torre de escritórios.

Q04. Conexão vertical 25 de Março-
Rangel Pestana através de galeria 
comercial. Torre de apartamentos.

Q05. Edifício de apartamentos com 
térreo comercial.

Q06. Embasamento comercial, bloco 
horizontal e torre de apartamentos.

Q07.  Embasamento comercial e torre de 
apartamentos.

Q06

Q01

Q02

Q03 Q04

Q05

Q07

0 10 50

fonte:
Base GEGRAN 1974, Google Earth 2010 e MDC
Levantamento Ferroni, Hereñu e Villela

INTERVENÇÕES NO INTERIOR DAS 
QUADRAS

PROPOSTAS
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USOS
PROPOSTAS

Institucional

Comercial

Residencial

Quadras com intervenção
Isométrica sem escala
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

ESTIMATIVA DE ÁREAS
PROPOSTAS

Edificações a serem mantidas

Edificações a serem demolidas

Situação atual

Situação proposta

Edificações mantidas

Edificações propostas

Institucional

Edificações mantidas

Edificações propostas

Comercial / Serviços

Edificações mantidas

630 vagas propostas (por pav.) 
estacionamento sob Pça. Fer-
nando Costa e quadras com 
intervenção

840 vagas propostas (por pav.) 
estacionamento sob Pq. Dom 
Pedro II
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Vista aérea das quadras com intervenção
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Vista aérea das quadras com intervenção
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Vista aérea das quadras com intervenção
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Vista aérea das quadras com intervenção
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fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)

AMPLIAÇÃO QUADRA 01
PROPOSTAS

Áreas de Intervenção
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

Eixo Colégio - Parque
Corte esquemático sem escala

Pátio do Colégio Parque Dom Pedro II

CENTRO DE COMPRAS POPULAR
PROPOSTAS
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

Térreo
Isométrica sem escala

1o Pavimento
Isométrica sem escala

2o Pavimento
Isométrica sem escala

Cobertura
Isométrica sem escala

CENTRO DE COMPRAS POPULAR
PROPOSTAS
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

Corte Transversal

Rua 25 de Março Rua Parque Dom Pedro II

0 01 05 10

box / espaço para feiras temporárias

box

restaurantes / mirante

CENTRO DE COMPRAS POPULAR
PROPOSTAS
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Planta Térreo

1. Box - 52 unidades
2. Circulação vertical
3. Espaço para feiras temporárias
4. Lanchonete / Restaurante
5. Sanitários
6. Área de apoio
7. Projeto Atenção Urbana

03
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0 05 10 20

Rua 25 de Março

Rua Parque Dom Pedro II

Rua Hércules Florense

Rua 25 de Março

Rua Parque Dom Pedro II

Rua Hércules Florense

Planta 1o Pavimento

1. Box - 48 unidades
2. Circulação vertical
3. Espaço para feiras temporárias
4. Lanchonete / Restaurante
5. Sanitários
6. Área de apoio
7. Projeto Atenção Urbana

CENTRO DE COMPRAS POPULAR
PROPOSTAS
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02
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03
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04

Planta 2o Pavimento

2. Circulação vertical
4. Lanchonete / Restaurante -6 unidades
5. Sanitários
6. Área de apoio
7. Projeto Atenção Urbana

0 05 10 20

Planta Subsolo

2. Circulação vertical
6. Área de apoio

0 05 10 20

Rua 25 de Março

Rua Parque Dom Pedro II

Rua Hércules Florense

Rua 25 de Março

Rua Parque Dom Pedro II

Rua Hércules Florense

CENTRO DE COMPRAS POPULAR
PROPOSTAS
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Elevação Rua Pq. Dom Pedro II
0 05 10 20

Elevação Rua 25 de Março
0 05 10 20

Rua Hércules Florense

Rua Hércules Florense

CENTRO DE COMPRAS POPULAR
PROPOSTAS
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

Vista do Centro de Compras Popular a partir do Parque Dom Pedro II
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

Vista do Centro de Compras Popular a partir da Praça Fernando Costa
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PROPOSTAS PARA SETORES ESPECÍFICOS

1. Acesso
2. Informações
3. Circulação vertical
4. Armários
5. Cartas / Currículos / Empregos
6. Descanso / Lazer
7. Vestiários
8. Barbearia
9. Atendimento médico
10. Oficinas
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PROJETO ATENÇÃO URBANA
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armários

acesso / informações

cartas / currículos / empregos

descanso / lazer

vestiários / atendimento médico / 
barbearia

oficinas

descanso / lazer

PROJETO ATENÇÃO URBANA
PROPOSTAS
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Vista a partir da Praça Fernando Costa
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Vista a partir da Rua 25 de Março
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fonte:
Fotos Ferroni, Hereñu e Villela (2010)

AMPLIAÇÃO QUADRA 03/04
PROPOSTAS

Áreas de Intervenção
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Conexão vertical 25 de Março-Rangel Pestana através de galeria comercial
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Situação atual
fonte:
Foto Ferroni, Hereñu e Villela (2010)

Situação proposta
Conexão vertical 25 de Março-Rangel 
Pestana através de galeria comercial

NOVA CONEXÃO VERTICAL
PROPOSTAS
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