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1. RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo analisar a relação entre o centro tradicional e quatro 

subprefeituras periféricas na cidade de São Paulo – Butantã, Campo Limpo, São 

Mateus e Santana – para compreender o papel das centralidades periféricas. A partir de 

uma análise comparativa entre os Planos Diretores Municipais dos anos de 2004 e 

2014 foram estudados o uso do solo e adensamento dessas regiões. Além disso, foram 

feitas visitas técnicas as áreas de estudo onde foram observadas diferenças de 

desenvolvimento decorrentes de fatores como presença ou não de estações de metrô, 

de equipamentos e serviços, como universidades, distância geográfica do centro 

principal e renda média da população.  

 

Palavras-chave: Centralidades, Plano Diretor Municipal, Periferia. 

 

2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

A pesquisa procura entender o desenvolvimento de subcentralidades em meio ao que 

muitas das vezes definimos como cidades dormitórios, que se entende como aquelas 

regiões sem uma infraestrutura que forneça, de forma eficiente, uma possibilidade de 

emprego e desenvolvimento para os moradores locais. 

Buscaremos entender quais as características em comum entre as regiões periféricas 

de estudo, no que se refere as suas centralidades, quais são as suas particularidades e 

que fatores são determinantes para as dinâmicas observadas. O constante crescimento 

da metrópole e as recentes discussões sobre adensamento qualitativo fazem 

necessário um debate quanto a melhor distribuição das ofertas de emprego, comercio e 

serviços, afim desafogar nossos sistemas viário e de transportes e melhorar a qualidade 

de vida dos cidadãos. Os subcentros tem um papel essencial de descentralização 

nesse contexto e a tendência é que sejam cada vez mais importantes. 

 

3. METODOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO 
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A análise das centralidades além de passar por questões urbanísticas envolve 

discussões sociológicas e geográficas. De acordo com o sociólogo Castells, a 

centralidade é proveniente da configuração espacial gerada pela divisão social do 

trabalho, que por sua vez depende de cada período da organização social (2009, 

p.146). Segundo Villaça, as centralidades tornam-se ou deixam de ser, de acordo com 

fatores de transformação do espaço que acontecem de forma simultânea a sua 

formação (2001, p.238). 

Ou seja, os centros têm um caráter de mutabilidade, dependente de fatores sociais e 

históricos, e como não sendo necessariamente o centro histórico ou geográfico. É 

importante considerar também que as relações sociais são desiguais e que essa 

desigualdade influência a formação do espaço e suas centralidades. Como mostra 

Villaça, “(...) as diferentes classes sociais têm condições distintas de acessibilidade aos 

diferentes pontos do espaço urbano” (2001, p.243). 

 

3.1.  ÁREAS DE ESTUDO 

 

Foram selecionadas uma subprefeitura de cada ponto cardeal do município. Para a 

região oeste foi escolhida a subprefeitura do Butantã, ao sul, a prefeitura Campo Limpo, 

na região norte a subprefeitura de Santana, e na região leste, São Mateus. 

 

3.2.  ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

 

O Plano Diretor Municipal de 2004 apresenta em seu zoneamento, as Zonas de 

Centralidade Polar que definem porções da área mista destinadas a localização de 

atividades típicas de centros e subcentros, com coexistência de habitação, porém 

predominância de comercio e serviços. Possuem uma característica pontual e com 

pouca integração entre si. E as Zonas de Centralidade Linear que definem trechos de 

vias onde devem ser incentivados comercio e serviços, variando o coeficiente de 

aproveitamento e densidade de acordo com os padrões de ocupação da região, porém 

ainda sem uma integração entre esses trechos e os polos de centralidade. 
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 O Plano Diretor Municipal de 2014, trata de centralidades de uma forma mais 

abrangente. As Zonas de Centralidade (ZC) são definidas como eixos de comércio e 

serviços, também voltadas a atividades típicas de centros e subcentros, e possuem um 

caráter mais integrado que as ZCPs do PDM 2004. Além da Zona de Centralidade, o 

novo plano também apresenta as Zonas Eixo de Estruturação da Transformação 

Urbana (ZEU), que tem seu foco no aumento da densidade em áreas com infraestrutura 

consolidada, principalmente eixos de transporte público e viário. 

 

3.3.  LEGISLAÇÃO NAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

No Butantã, a proposta apresentada pelo PDM 2004 era de zonas de centralidades 

polar, enquanto no PDM 2014 fica nítida a intenção de unificar esses polos em um 

único anel linear, gerando assim, uma centralidade constante. No Campo Limpo foi 

possível ver que o que era anteriormente zona de centralidade linear também passa a 

ser zona de centralidade e zona de estruturação urbana no novo PDM. Uma área que 

no zoneamento 2004 era zona de interesse social, passa a ser zona de centralidade. 

No caso de Santana aquilo que era zona de centralidade polar no PDM do ano de 2004 

agora se transforma em zona de estruturação urbana e zona de centralidade. São 

Mateus não apresentou muitas mudanças entre os PDMs dos anos de 2004 e 2014, o 

que antes existia como zona de centralidade polar passa a ser em parte zona de 

estruturação urbana e em parte zona de centralidade, em ambos os casos a proposta 

de uma centralidade que acompanhe o eixo de transporte principal é clara. 
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