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RESUMO 

Em julho de 2004, a proposta do Projeto de Lei 522 (Nova Lei de Zoneamento do Município 

de São Paulo) foi aprovada na Câmara Municipal. Tradicionalmente, a cartografia que 

representava as zonas de uso permitido, vinha sendo tratada em ambientes não 

topológicos, próprios dos sistemas de desenho assistido por computador (CAD). A 

metodologia aqui proposta, permite converter os elementos presentes na lei de zoneamento 

(incluindo as zonas de centralidades lineares e polares), e tratá-los como polígonos 

topológicamente fechados, georeferenciados, e com seus atributos temáticos associados a 

um banco de dados relacionais, o que permite seu tratamento temático e análise espacial 

num ambiente de Geoprocessamento. 

Foram pesquisadas todas as entidades gráficas que indicavam zonas de uso permitido, 

fazendo-se maior ênfase nas Zonas de Centralidades Lineares, por serem essas as que 

maior dificuldade traziam ao tratamento dos dados espaciais, assim como para sua 

utilização temática. As zonas de centralidades lineares (ZCL), e alguns casos de zonas de 

centralidades polares (ZCP), estão definidas nas plantas do novo zoneamento pelo eixo da 

via por onde passam e, geralmente, representadas por uma linha composta por uma 

seqüência de figuras geométricas (círculos, losangos, triângulos, etc.). Posteriormente, são 

criados os polígonos que envolvem essas feições lineares, traçados segundo a largura 

disposta para cada tipo de Centralidade Linear ou Polar no texto da Lei, conseqüentemente 

armazenados no banco de dados com os atributos temáticos associados. 

A conclusão do processo inclui a superposição digital de ambas Leis de Zoneamento, (a 

antiga e a nova), para obter o Coeficiente de Aproveitamento exato em cada caso, pois 

existem casos particulares em cada uma das 31 Sub-prefeituras que compõem o Município 

de São Paulo. 

METODOLOGIA. 
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As zonas de centralidades lineares (ZCL), e alguns casos de zonas de centralidades 

polares (ZCP), estão definidas nas plantas do zoneamento pelo eixo da via por onde 

passam e, tradicionalmente, representadas por uma linha composta por uma seqüência de 

figuras geométricas (círculos, losangos, triângulos, etc.). 

 

Figura 1. Exemplo de imagem (neste caso no formato JPG) com o zoneamento proposto. 

Base da digitalização de entrada de dados gráficos de todo o processo. Note-se a 

representação das Centralidades Lineares com linhas compostas por elementos 

desconexos (losangos). 

Sobre a planta com a imagem já georeferenciada, procede-se à digitalização dos 

vetores relativos a o zoneamento, e especificamente as linhas indicadoras das ZCL. Já 

inserindo o atributo na tabela correspondente: 
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Figura 2. Observe-se a digitalização (vetorial em vermelho) sobre os corredores de 

zoneamento proposto (ZCL), representados na imagem por uma seqüência de losangos 

pretos. 

Após a conclusão da digitalização, devem-se medir todas as larguras das vias, 

acrescentando o valor da área de influência de cada zona e adicionando o resultado na 

tabela de atributos de cada elemento de ZCL/ZCP, já na forma de líneas contínuas, traçadas 

sobre a imagem georeferenciada com o zoneamento proposto como fundo. 

Com estes valores estabelecemos as áreas de influência de cada zona: 
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Figura 3. Detalhe do processo de criação das áreas de influência (em vermelho) com as 

faixas de domínio para cada elemento individual (em laranja) de centralidade linear - ZCL. 

 Devido à natureza do algoritmo da determinação da área de influência (buffer), as 

pontas das mesmas apresentam uma forma arredondada que deve ser corrigida para que 

fique um corte reto e perpendicular ao eixo nos cruzamentos e nos terminais (pontas), em 

cada caso. No exemplo acima, todas as centralidades que aparecem são da mesma 

categoria, em conseqüência, terão a mesma largura, porém em casos onde diferentes tipos 

de centralidades se encontram, existirão corredores com larguras diferentes de acordo com 

o estabelecido na Lei. Esse mesmo fenômeno acontece quando há sobreposição de áreas 

de igual zona, nesse caso deve prevalecer a de maior comprimento. 

 Assim mesmo se devem corrigir quaisquer sobreposições de áreas de influencia, 

segundo um protocolo de prioridade que vai do Coeficiente de Aproveitamento (CA) mais 

restritivo ao menos restritivo. O Coeficiente de Aproveitamento é o resultado da divisão da 

área construída pela área do terreno, quanto maior for o CA permitido, maior verticalização 

poderá acontecer no local. 

 O protocolo de prioridades utilizadas no cálculo da superposição foi definido segundo 

o grau de restrição proposto na nova Lei de Zoneamento, e aparece na tabela abaixo: 
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Prioridade Zona CA mínimo CA básico CA máximo
1 ZCP-b / ZCL-b 0,2 2 4 
2 ZCL a + b 0,2 ? ? 
3 ZCP-a / ZCL-a 0,2 1 2,5 
4 ZCL em ZER-3 0,05 1 1 
5 ZCLz-I / ZCLz-II 0,05 1 1 
6 ZCP-p / ZCL-p 1 1 1 

 

CA = Coeficiente de Aproveitamento. 

ZCP = Zona de Centralidade Polar 

ZCL = Zona de Centralidade Linear 

ZER = Zona Estritamente Residencial 

 Finalmente recortam-se as áreas que estejam fora do domínio da subprefeitura em 

questão, pois há casos em que existem zonas em margens contíguas de duas ou mais 

subprefeituras que pertencem a zonas diferentes. Estes casos, são tratados com extremo 

cuidado, para evitar inconsistências no mapa final e observando-se o zoneamento como um 

todo, no âmbito do Município de São Paulo, porem, como cada sub-prefeitura elaborou seu 

próprio plano individualmente, essas inconsistências foram inevitáveis em algumas regiões 

da cidade. 
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Figura 4. Detalhe do passo final no processo de criação das áreas ou polígonos (em verde 

com hachuras) representando as zonas de centralidade linear – ZCL de influência. Note-se 

a complexidade do mapa resultante, especialmente na região de contato entre 

subprefeituras, e também onde diferentes corredores se interceptam. 

Uma vez criados os polígonos das zonas de centralidades lineares (ZCL) e polares (ZCP), 

os passos seguintes envolvem a digitalização do resto dos perímetros das zonas de uso 

propostas no Projeto de Lei 522 (Zoneamento do Município de São Paulo). Para tal, utiliza-

se a mesma metodologia de digitalização em ambiente georeferenciado sobre a imagem 

com o zoneamento proposto. Uma vez concluído este processo, realiza-se a superposição 

(overlay) com os polígonos representando o zoneamento atual (zoneamento atual x 

zoneamento proposto) e automaticamente, são calculados os percentuais na interseção 

entre ambos, que são apresentados mediante mapas e tabelas. 
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