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ABSTRACT 
 
There are today in Sao Paulo weak basis for the application of instruments of public-private 
partnership in boosting the urban development and control. The purpose of the research is to give 
it, and Vancouver emerge as the possible answer. Vancouver is now, in Canada, a reference for 
urban quality, a situation achieved by the wise flexibility in the use and occupation of land. After 
the “Expo 86 World's Fair”, central neighborhoods attracted back people, who before prioritizing 
the suburbs. The research method employed involves a literature review and travel to Vancouver, 
with interviews, visits and assessments. The principles identified are urban diversified, flexible 
and integrated, as mixtures of uses, public facilities, standards of income, establishment of parks, 
reducing use of individual transport. As a result, there is a memory of the main experiences in 
Vancouver, with description of financial and urban instruments. Thus, in Downtown Vancouver 
is implemented “Comprehensive Development Districts” and “Development Cost Levies” of 
urban intervention in areas around the Central Business District . In Downtown South the over-
built offices have become for residential use in the “Living First” program. In False Creek, 
where was located the terminal of the Canadian National Railway, south of the Central Business 
District, were removed industries and sawmills, with the establishment of the districts: Granville 
Slopes, Concord Pacific Place and City Gate. Coal Harbor, where was located the terminal of the 
Canadian Pacific Railway, north of Central Business District, was established neighborhoods: 
Lands Marathon, Triangle West and Bay Shore. The conclusion is that Sao Paulo, when apply 
the “Strategic Master Plan” and the “Regional Strategic Plan”, as instruments of urban 
intervention, should take Vancouver as a reference, for better financial and urban performance.  
 



RESUMO 
 
Há hoje em São Paulo a aplicação de instrumentos de parceria público-privada na dinamização e 
controle da urbanização, porém com pouco fundamento. O propósito da pesquisa é apresentá-lo. 
Vancouver surge como possível parte da resposta. Vancouver representa hoje, no Canadá, uma 
das referências de qualidade urbanística, situação alcançada pela criteriosa flexibilização do uso 
e ocupação do solo. Após a “Expo 86 World’s Fair”  bairros centrais atraíram de volta 
população, que antes priorizava os subúrbios. O método de investigação empregado envolve a 
análise bibliográfica e viagens a Vancouver, com entrevistas, visitas e avaliações. Os princípios 
urbanos identificados são diversificados, flexíveis e integrados, como: misturas de usos,  
equipamentos públicos, padrões de renda, utilização do domínio público, implantação de 
parques, redução do uso do transporte individual. Como resultado obtido, há a memória das 
principais experiências realizadas em Vancouver, com descrição dos instrumentos financeiros e 
urbanísticos empregados. Assim, na Downtown Vancouver implantou-se “Comprehensive 
Development Districts” aplicando “Development Cost Levies” em áreas de intervenção urbana 
no entorno do Central Business District. No Downtown South, o excesso de espaço construído 
para escritório foi convertido em uso residencial, constituindo o programa “Living First”. No 
False Creek, onde se localizava o terminal da Canadian National Railway, ao sul do Central 
Business District, foram removidas indústrias e serrarias, com a implantação dos bairros 
Granville Slopes, Concord Pacific Place e City Gate. No Coal Harbour, onde se situava o 
terminal da Canadian Pacific Railway, a norte do Central Business District, foram implantados 
os bairros Marathon Lands, Triangle West e Bay Shore. A conclusão é que São Paulo pode ao 
aplicar, com o “Plano Diretor Estratégico” e o “Plano Estratégico das Regionais”, os 
instrumentos de intervenção urbana estabelecidos em “O Estatuto da Cidade”, ter Vancouver 
como referência, objetivando os melhores resultados financeiros e urbanísticos. 
 
FLEXIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO EM SÃO PAULO 
 
O Plano Diretor que deveria ter a capacidade de resolver os problemas das grandes cidades 
brasileiras evidenciou fragilidade nas décadas de 1970 e 1980, início da crise do “Estado de Bem 
Estar” e do planejamento urbano tradicional, época de grande e desordenado crescimento das 
cidades brasileiras. Com o debate sobre as necessidades de reforma urbana, na observação sobre 
os instrumentos urbanísticos possíveis, surgem as operações urbanas como mecanismos de maior 
liberalidade no uso e ocupação do solo e melhor capacidade de indução de transformações, no 
incentivo à atividade imobiliária.                   
 
As operações urbanas no Brasil se institucionalizaram em São Paulo, de forma pioneira,  com o 
Plano Diretor de 1988 - Lei 10.676. E, apesar das dificuldades em sua implantação, com O 
Estatuto da Cidade de 2001, elas estão se disseminando pelo País. Rose Compans (2001) em “O 
Plano Diretor entre a Reforma Urbana e o Planejamento Estratégico” evidencia a maior 
agilidade da municipalidade paulistana, quando comparada com a do Rio de Janeiro, na 
aplicação dos instrumentos de inovação urbana propostos em O Estatuto da Cidade, diferencial 
que se estende para as demais metrópoles do País. 
  
A operação urbana, como instrumento catalisador da gestão urbana, possibilita resultados 
urbanísticos estruturais na efetivação do adensamento, na intensificação do uso do solo e na 
provisão de alguma infra-estrutura, mas ainda apresenta resultados urbanísticos limitados quanto 
às implicações sociais. A evolução institucional do instrumento demonstra as limitações na 
própria lógica de governança do município pela vinculação dos instrumentos urbanísticos aos 
objetivos da política urbana por meio do Plano Diretor, pela visão de utilização das intervenções 



urbanas para viabilizar projetos urbanos e pelo aprimoramento do automatismo na cobrança de 
contrapartidas pela iniciativa privada. A gênese deste mecanismo de urbanização, em retrospecto 
de sua evolução, suscita uma reflexão quanto às características da dinâmica de sua implantação, 
os procedimentos e, principalmente, os resultados urbanísticos alcançados. 
 
O Plano Diretor do município de São Paulo  
 
O Projeto de Plano Diretor 1985-2000 propõe pela primeira vez como operações urbanas: “ações 
concentradas de órgãos públicos e privados, com objetivo de acelerar a implantação de 
propostas de importância estrutural do Plano Diretor”. Assim, foram previstos projetos urbanos 
localizados em centros de bairros e no entorno de equipamentos de transporte, também, a 
produção de equipamentos comunitários, provisão de infra-estrutura e promoção de programas 
de habitação popular, compreendido em dezenas de operações urbanas (SÃO PAULO, 1985).. 
 
Já, o Plano Diretor de 1988 estabelecia diretrizes de urbanização por áreas diferenciadas de três 
tipos: a consolidada,  caracterizada pelo elevado potencial urbano, com boa disponibilidade de 
infra-estrutura, boa acessibilidade e concentração de atividades de comércio e serviços; a 
intermediária, detentora de potencial de urbanização subaproveitado, com infra-estrutura 
insuficiente e a existência de vazios urbanos; a periférica que apresenta baixo padrão de 
urbanização, carência de infra-estrutura, dispersão e descontinuidade de ocupação. Desta forma, 
as operações urbanas passavam a ser consideradas como: “um conjunto de intervenções 
desenvolvidas em determinadas áreas da cidade, sob coordenação do Poder Público e com a 
participação de recursos da iniciativa privada, tendo em vista a melhoria do padrão de 
urbanização com minimização dos recursos públicos”. (SAO PAULO, 1988). 
 
Em O Estatuto da Cidade de 2001 as operações urbanas foram caracterizadas por: “Conjunto de 
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de 
alcançar na área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 
ambiental”.(BRASIL,2001). 
 
No Plano Diretor Estratégico 2002, de acordo com O Estatuto da Cidade, foi estabelecido um 
processo participativo, com a incorporação de diversos instrumentos urbanísticos e a definição 
de sua aplicação por meio da delimitação de zonas e macrozonas no território municipal com 
coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo (SAO PAULO, 2002). 
 
Finalmente, os Planos Regionais Estratégicos de 2004, como decorrência da descentralização 
administrativa, com a criação de trinta e uma Sub Prefeituras, estabeleceram regras gerais para 
novo zoneamento e revisão das normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, adaptando nos 
Planos parâmetros urbanísticos e criando condicionantes para determinados usos, conforme 
aspectos locais da estrutura urbana de cada Sub Prefeitura. (SAO PAULO, 2004). 
 
As operações urbanas  
 
O papel das operações urbanas consorciadas na implantação de estratégias para o 
desenvolvimento urbano podem ser sintetizados em: a otimização de áreas envolvidas em 
intervenções urbanísticas de porte e a reciclagem de áreas subutilizadas; a implantação de 
programas de habitações de interesse social; a ampliação e melhoria da rede estrutural de 
transporte público coletivo; a implantação de espaços públicos; a preservação do patrimônio 



ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico; a ampliação da infra-estrutura e da 
rede viária; a dinamização de áreas visando à geração de empregos. 
 
Como uma analise sintética dos resultados das operações urbanas já implantadas em São Paulo, 
podemos considerar:  
 
A Operação Urbana Faria Lima e a Água Espraiada, embora não tendo atingido o êxito social e 
ambiental desejado, tem proporcionado o aprimoramento dos aspectos técnicos do instrumento 
de parceria público privada através do estabelecimento do Certificado de potencial adicional de 
construção CEPAC, que permite transparência e controle sobre a gestão dos recursos 
provenientes de contrapartidas e um  equilíbrio das densidades em relação à capacidade suporte 
da infra-estrutura, devido à distribuição de estoque de potencial adicional de construção por 
setores e subsetores.  
 
Na Operação Urbana Consorciada Faria Lima até abril de 2009 foram comercializados 426.923 
CEPACs, com 319.472 já convertidos em área adicional de construção, arrecadando receita extra 
tributária de R$ 935.098.922,32. O CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima foi 
arrematado pelo valor de R$ 1.100,00 no leilão de 20 de julho de 2004, e de R$ 1.715,00 no 
leilão de 5 de março de 2009. 
  
A comercialização de títulos da Operação Urbana Água Espraiada alcançou  1.310.631 CEPACs 
até abril de 2009, tendo o valor inicial de R$ 300,00 por título, chegando no leilão de 23 de 
janeiro de 2008 ao valor de R$ 1.100,00 por título, embora em 2 de outubro de 2008 se reduzisse 
para R$ 535,00. Houve a conversão de 519.352 m2 de área adicional de construção, estando 
158.872 m2 em análise, permitindo a obtenção até abril de 2009 de R$ 734.946.637,45 em 
receita extra tributária por conta de colocações privadas e leilões realizados no Bovespa. 
 
Por outro lado, a Operação Urbana Água Branca, com o aproveitamento das particularidades de 
seu sítio, como a reduzida quantidade de proprietários e a disponibilidade de bens municipais 
vagos ou passíveis de reciclagem, até abril de 2009, dos 900.000 m2. de potencial adicional de 
construção para imóveis comerciais consumiu 107.624 m2 e dos 300.000 m2 para imóveis 
residenciais foram consumidos 138.424 m2, estando em análise mais 246.460 m2. Portanto, deve 
haver revisão quanto ao critério da destinação do uso do estoque de área adicional de construção, 
para sua efetiva compatibilização com o mercado, ávido por áreas residenciais. A Operação 
Urbana Água Branca já possibilitou uma arrecadação da ordem de cinquenta milhões de reais em 
recursos extra tributários. O atual sistema de outorga onerosa por conta de avaliação oficial para 
disponibilização de terreno virtual tem demonstrado grande complexidade para atender à 
demanda do mercado imobiliário, na comparação com o sistema de leilão de CEPAC. 
  
A Operação Urbana Centro, mesmo ao proporcionar a dispensa do pagamento de contrapartida 
financeira pela flexibilização no uso e ocupação do solo durante os primeiros três anos de 
vigência da Lei, não se constituiu em estímulo suficiente para significativa adesão de 
empreendedores. Até abril de 2009 possibilitou recursos extra tributários de R$ 18.232.446,23, 
provenientes de 103 solicitações, com a aprovação de apenas oito projetos de flexibilzação da 
Legislação de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo e cinco transferências de potencial 
construtivo de imóvel tombado. A autorização para uma edifícação de 145.789 m2 para o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, em terreno de 11.850 m2 na praça João Mendes, tendo 
contrapartida de R$ 15.489.476,73, poderá se tornar agente indutor de novos empreendimentos. 
  



Apesar do desempenho financeiro, questões básicas ainda são colocadas na formulação de 
projetos como avanço na aplicação de novas Operações Urbanas:  
 
i) Como viabilizar a parceira na promoção do desenvolvimento urbano atendendo à diversidade 
do padrão social ?  
ii) Como estabelecer e legitimar juridicamente o pacto entre todos os agentes envolvidos: 
proprietários, órgãos públicos, investidores, empreendedores e consumidores? 
iii) Além do potencial construtivo adicional, quais os atrativos de negociação para a 
transformação de grandes glebas industriais e de glebas irregulares ?  Regras de ocupação ?  
Infra-estrutura ?  Como implementar os planos locais ? 
 
Estas questões têm sido respondidas adequadamente por cidades como Vancouver. 
 
FLEXIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO EM VANCOUVER 
 
A cidade de Vancouver, no Canadá, após a Expo 86 World's Fair, desenvolveu um processo 
urbanístico de implantação de novos bairros, aplicando instrumentos de flexibilização no uso e 
ocupação do solo, possibilitando alternativas atrativas na área mais densa para os cidadãos que, 
em passado recente, davam prioridade a morar nos subúrbios. A área de Downtown Vancouver 
que se constitui em uma península envolvida pela baias Burrard Inlet ao norte e False Creek ao 
sul, vivencia a densificação e a profunda mudança na urbanização, com melhorias públicas, para 
atender à duplicação da população  com relação a existente em 1986, como  na Foto 1. 
 

 
                                              Foto 1. Downtown Vancouver – Google, 2008 
              1. Stanley Park  5. Central Business District  9. City Gate 
              2. Burrard Inlet  6. Downtown South   10. Marathon Lands 
              3. False Creek  7. Granville Slops   11. Bayshore 
              4. West End  8. Concord Pacific Place   12. Triangle West 
 
No extremo oeste de Vancouver está o Stanley Park vizinho à ocupação consolidada do bairro 
residencial West End e, mais a leste, o Central Business District.  No waterfront do Burrard 
Inlet, ao norte do Central Business District, localiza-se o Coal Harbour, extremo oeste da 
Canadian Pacific Railway.  No waterfront do False Creek, ao sul do Central Business District, 
localizavam-se indústrias e serrarias acessadas pela Canadian National Railway. 
 



A criação de novos bairros dentro de comunidades existentes  
 
Vancouver tem uma longa história de criação de novos bairros, com a estratégia de 
desenvolvimento urbano com a colaboração entre os setores público e privado.                        
Desde os anos de 1980, a abordagem do planejamento urbano de Vancouver tem sido de criar 
comunidades ambientalmente, socialmente e economicamente sustentáveis.      
 
A cidade tem um modelo urbano baseado em bairros estruturados de forma diversificada, 
flexível e integrada, com mistura de usos, suporte mútuo de atividades incidindo sobre a 
principal rua de comercio, amplo leque de equipamentos públicos; mix diversificado de 
habitações para os diversos padrões de renda: interesse social, idosos e moradias singulares; 
oferecer prioridade aos ciclistas, reduzindo o hábito do acesso de automóveis ao centro; 
estabelecer cuidados especiais na concepção dos componentes físicos dos bairros como edifícios 
e seus espaços privativos, praças e vias públicas, parques e passarelas, visando criar um ambiente 
urbano funcional, seguro, útil e belo (Foto 2); estender os padrões da cidade existente para os 
novos bairros, garantindo a integração do ambiente construído (Foto 3); propiciar a utilização 
ativa do domínio público, com a vida urbana centrada nas calçadas, através de tratamento 
especial de embelezamento, funcionando como áreas de convivência, tendo a rua como o ponto 
de atividade de vizinhança social, resultando em aumento da segurança pública, conforto e lazer. 
 

              
Foto 2. Acesso a lojas e rowhouses                   Foto 3.Jardim em área industrial recuperada                   
 
Em Vancouver são frequentes rowhouses, de dois e três andares, alinhadas na calçada arborizada 
e torres esbeltas de apartamentos, amplamente espaçados, com pátios e jardins privativos, 
oferecendo a vista altamente valorizada das baias e das montanhas. O desenvolvimento 
urbanístico, tanto no setor público como no privado, tem empregado técnicas de planejamento 
inovadoras e cooperativas, reunindo nos novos bairros: a vitalidade urbana, a diversidade de 
habitações, equipamentos e estilo de vida. As transformações urbanísticas obtidas pelo espaço 
aberto e o verde como imagem de cada bairro ao longo da última década adicionaram 265.000 
m2 de novos parques ligados por passarelas e ciclovias a downtown. O zoneamento estabeleceu 
20 km a partir do centro da cidade dedicados ao público para uso recreativo no waterfront. Os 
custos das novas instalações e serviços públicos foram suportados por novos empreendimentos 
sustentáveis quanto à privacidade, insolação, ruído, segurança, visibilidade e sensibilidade, 
evitando sobrecarregar o contribuinte (BREASLEY, Larry, 1999).  
 
A legislação de uso e ocupação do solo em Vancouver 
 
A legislação de Vancouver para uso e ocupação do solo corresponde ao Zoning and development 
by law1,  estabelecendo os coeficientes de aproveitamento, os gabaritos de construção e os usos, 

                                            
1 Zoning and development – By law – Estatuto de zoneamento e desenvolvimento 



permitindo o Rezoning2, correspondente às mudanças no Estatuto do Zoneamento em 
determinados distritos. 
 
Os instrumentos de exceção ao zoneamento de Vancouver compreendem os conceitos: Official 
Development Plan 3 e  Comprehensive Development District4,  que permitem condições 
especiais, ao serem aprovados pelo City Council5. 
  
Os Development Cost Levies6 envolvem encargos financeiros em correspondência às permissões 
para desenvolvimento imobiliário, como a responsabilidade da iniciativa privada pela execução 
de equipamentos urbanos e prestação de serviços públicos, sistema aplicado  desde janeiro 2000 
nos bairros False Creek e Downtown South. (PUNTER, John, 2006). 
 
A aplicação dos instrumentos de exceção na legislação de uso e ocupação do solo  
 
O excesso de escritórios desocupados ao sul do Central Business District propiciou, a partir de 
1991, sua conversão para uso residencial - o “Living First”, compreendendo área de 750.000 m2 
do bairro Downtown South, com aplicação do instrumento urbanístico Development Cost Levy. 
 
Com a desocupação de unidades industriais e serrarias ao longo do False Creek, houve a 
implantação de novos bairros, compreendendo de oeste para leste: Granville Slopes e Concord 
Pacific Place, onde tem sido aplicados Official Development Plans, e City Gate, que se contituiu 
em um Comprehensive Development District.  
 
A Marathon Development, braço imobiliário da Canadian Pacific Railway no waterfront de 
Burrard Inlet, também desenvolveu novos bairros, sendo de oeste para leste: o Official 
Development Plan Marathon´s Coal Harbourde antigo leito ferroviário; o Development Cost 
Levy Triangle West e o Comprehensive Development District Bayshore. 
 
O Quadro 1 apresenta a aplicação dos instrumentos de exceção na legislação de uso e ocupação 
do solo nos novos bairros de Vancouver, com as respectivas áreas de intervenção. 
 

Legislação  Urbana de Vancouver 
Novos Bairros Área m² 

O. D. P. CD – 1 D. C. L. 
1. Downtown South 750.000   X 
2. False Creek     
    Granville Slopes 100.000 X   
    Concord Pacific Place  670.000 X   
    City Gate 132.000  X  
3. Coal Harbour     
    Marathon Lands 436.000 X   
    Triangle West 75.000   X 
    Bay Shore 155.000  X  

Quadro 1 - Official Develop. Plan O.D.P. Comprehensive Develop. District CD 1 Develop. Cost Levies D.C.L. 
 
Downtown  South  
                                            
2 Rezoning - rezoneamento 
3 Official Development Plan (ODP) -  Plano de desenvolvimento oficial. 
4 Comprehensive Development District (CD – 1) – Distrito de desenvolvimento integrado – aplicado em  áreas 
completamente redesenvolvidas, negociadas caso a caso. 
5 City Council – Câmara Municipal. 
6 Development cost levies (DCL) – Contribuição para o desenvolvimento constituindo fundos aplicados para 
implantação de parques, escolas, creches, reposição de habitações. 



 
O Downtown South compreende a remodelação de 33 quarteirões da Central Area Plan7, 
convertendo 750.000 m2 do excesso de espaço de escritório para uso residencial, aliviando a 
pressão sobre o bairro West End, ameaçado da perda de habitações acessíveis à população de 
baixa renda (Foto 4). O novo zoneamento de Downtown South desenvolve atividade mista, com 
a aplicação de 3,0 FSR8 de densidade residencial somado a 2,0 FSR de densidade comercial. A 
introdução neste bairro do primeiro Development Cost Levy possibilitou recursos significativos 
para parques, instalações comunitárias e habitações de interesse social.  
 
O Downtown South apesar de prover mais residentes em sua vizinhança, com a revitalização da 
Granville Street mantém as características históricas de patrimônio construído, criando uma zona 
especial de entretenimento ao longo das ruas. A recomposição demográfica desta parte da 
cidade, embora de pequeno porte, foi altamente multiplicadora, acrescentando 11.000 novos 
residentes, aos 1.000 pré-existentes. A elevação de novas altas torres, espaçadas de 26 metros, 
suporta uma ativa comunidade que recria o contexto urbano, contribuindo para rejuvenescer 
áreas adjacentes, como a histórica Yaletown (Foto 5).  
 

            
     Foto 4. Townhouses na Drake Street, 2008 Foto 5. Emery Barnes Park, 2008 
                                                                                                                                                                                    
False Creek North  
 
A False Creek North localiza-se ao longo da costa norte de False Creek, entre a Burrard Bridge 
Street e a Main Street.  A maioria do waterfront de False Creek era antes de 1986 ocupado por 
serrarias, indústria pesada e de componentes ferroviários. Com a mudança das indústrias 
provocada pela implantação da Expo 86 World's Fair, as terras adquiridas por empreendedores 
foram submetidas a novo zoneamento (Foto 6). 
 

 
                                Foto 6. False Creek: Granville Slopes, Concord Pacific Place e Citygate.  
 

                                            
7 Central Area Plan – Plano Diretor da Área Central. 
8 FSR -  floor space ratio – medida da quantidade de espaço construído expresso como múltiplo da área do terreno 
 
. 



A False Creek North, com 80 hectares, durante período de vinte anos, constituiu-se em um dos 
maiores projetos de reordenamento urbano da América do Norte, com waterfront para domínio 
público: Granville Slopes a oeste, Concord Pacific Place no centro e Citygate a leste.  
 
A Granville Slopes com 100.000 m2, situa-se entre Burrard Bridge e Granville Bridge, entre 
Pacífic Avenue e False Creek. No início dos anos de 1980, a pressão para transformação da área 
em maior densidade residencial, estendeu a malha viária com passeios e acesso contínuo ao 
waterfront. O desenho urbano deste bairro foi pioneiro na inclusão de ruas alinhadas em 
rowhouses, com espaço suficiente de parques e tratamento coordenado de domínio público para 
os moradores; a implantação de ampla variedade de instalações comerciais e de serviços para 
proporcionar atendimento aos novos bairros residenciais e a distribuição cuidadosa das 
atividades de comércio varejista.                              
 
O Concord Pacific Place é o local da ex-Expo 86. Ele incluí 67 hectares do extremo sudeste da 
península downtown, se estendendo ao longo de False Creek North entre Granville Bridge Street 
e Quebec Street, limitado ao norte por Beatty e Pender Streets. Este terreno, concedido pelo 
governo provincial para a iniciativa privada, passou por um novo zoneamento abrangente para 
permitir a utilização mista de alta densidade. Os empreendedores criaram bairros ao longo do 
False Creek separados por um grande parque público; a extensão da malha viária existente 
através da Pacífic Boulevard em direção ao waterfront em substituição aos edifícios industriais e 
de ferrovias, dominantes durante os 80 anos anteriores. (Fotos 7 e 8). 
 

        
Foto 7. David Lam Park                                                Foto 8. Community Center e Yaleton Edge                             
                                                                                 
O Concord Pacific Place estabeleceu a exigência de um mínimo de 26 metros9 de distância entre 
os espigões residenciais e a localização escalonada de torres e habitações, diminuindo o impacto 
nas calçadas e pátios privativos. Na definição da variedade de equipamentos públicos exigido 
dos empreendedores no processo de definição de novo zoneamento destacam-se: a criação de 17 
hectares de parque público, além das áreas semi-abertas para espaço privado; o centro 
comunitário, vínculos de áreas verdes com os bairros adjacentes e downtown; a definição de um 
contínuo acesso público por passeios e ciclovia de 10 m de largura em ligação com os parques e 
fins de rua; o financiamento para 25% das construções destinadas a habitações de interesse 
social; a construção de escolas primárias, creches, salas de reuniões multi-usos e equipamentos 
comunitários (Fotos 9 e 10). 
 

                                            
9 Mínimo espaçamento de 80 pés. 



                                  
Foto 9. Cafeteria na Marinaside                   Foto 10. Ciclistas e pedestres no False Creek North   
 
A Concord Pacific Place representou um sucesso na recuperação de Vancouver, com utilização 
comunitária mista, que acrescentou mais de 20.000 novos residentes que se deslocaram de outras 
zonas para a península downtown. Recente pesquisa  mostra que só cerca de 40% das viagens a 
downtown ainda utilizam automovel, com cada vez mais pessoas caminhando, andando de 
bicicleta ou utilizando o transporte público.  
 
O Citygate é o bairro pioneiro de alta densidade, localizado no extremo leste da False Creek, 
onde se situa a histórica Main Street, a antiga Canadian National Station e a Thornton Place, 
com acesso direto ao  metrô Skytrain. O desenho urbano compreende uma linha de elevadas 
torres residenciais integradas com  rowhouses ao longo de Quebec Street e torres residenciais de 
6 a 15 andares ao longo Main Street, limitadas a altura máximo de 52 metros para proteger a 
vista das montanhas de North Shore. Os espaços abertos da National Avenue e da Milross 
Avenue foram modulados, com a combinação de muretas, portões, filas de árvores, coberturas e 
jardins, definindo os limites entre o público e o privado. A National Avenue foi concebida com 
um jardim central que ajuda a suavizar o contexto urbano do local.  
 
Outros benefícios públicos proporcionados pelo novo zoneamento incluem contribuição 
financeira privada para parques, creches, aluguel subsidiado, habitações de interesse social 
construidas por empreendedores em áreas abandonadas. O Citygate incluiu cerca de 132 000 m2 
de construção residencial, bem como escritórios, serviços e comércio de varejo. 
 
Coal Harbour 
 
O Coal Harbor, constituindo-se originalmente no local industrial e portuário mais ocidental da 
Canadian Pacific Railroad, distribui-se ao longo da borda norte de downtown. Compreende a 
Marathon Coal Harbor Lands, Bayshore Gardens ligados por passeio contínuo e ciclovia 
waterfront a downtown e ao Stanley Park, e o Triangle West que faz transição com bairro 
residencial West End de alta densidade e habitabilidade10. 
 
O Marathon Lands, braço imobiliário da Canadian Pacific Railroad, desenvolveu com 
empreendedores privados uma grande extensão de terras da Burrard Street para Cardero Street, 
incluindo 436.000 m2 de construção compreendendo: 2.300 unidades residenciais, escritórios, 
hotéis, comércio de varejo e espaços de serviços e 6,5 hectares de parque waterfront.  
 
O Coal Harbour foi planejado com instalações que compreendem: a oeste o bairro de habitações 
Marina; o central Harbor Green que abriga além de bairro residencial, grande parque 
waterfront; o Burrard Land  para leste, que inicialmente continha usos comerciais, mas que no 
zoneamento de 2001 ampliou o seu âmbito para incorporar o novo centro de convenções, 
hotelaria, escritórios e comércio de varejo. O desenho urbano empregado preservou a visão de 

                                            
10 Livability - habitabilidade 



água e das montanhas, assim como os marcos  públicos como o Marine Building. O waterfront 
apresenta uma experiência urbana diversificada que inclui espaços de parque, utilização 
comercial, restaurante sobre a água, centro comunitário, doca publica e centro de convenções 
(Fotos 11 e 12). 
 

              
Foto 11. Harbour Green     Foto 12. Harbour Green Park                                        
                                                                          
O Harbor Green Park, com os atrativos comerciais estrategicamente posicionados na orla urbana 
waterfront, está se tornando um promenade de Vancouver. O novo perfil de bairro criou um mix 
demográfico diversificado, com habitações de interesse social e de elevado padrão, locais de 
trabalho e de hotelaria (Fotos 13 e 14).  
    

         
    Foto 13. HIS na West Hasting Str.        Foto 14. Rowhouse na West Cordova Street                                        
 
O Bayshore Gardens compreende 155.000m2 de novo desenvolvimento predominantemente 
residencial a oeste da Marathon Coal Harbour Lands, a norte de West Denman Street, entre a 
Geórgia e Cardero Streets, completando a ligação entre downtown e o promenade do Stanley 
Park  planejado em torno de um moderno resort hotel. O seu desenvolvimento integra nove 
grandes edifícios residenciais, dispensário para idosos, creche, marina, parques públicos e 
calçadas waterfront.              
 
O conceito empregado em Bayshore Gardens foi de criar um ambiente orientado para pedestres 
com um rico jardim, respeitando cenário das vistas de água e das montanhas e reforçando o 
caráter tradicional da Geórgia Street gateway. A cidade estendida pela Geórgia Street, com 
fontes e lagoas, construções em torres e terraços com vista para o calçadão, água e Stanley Park. 
As torres são escalonadas, reforçando a transição do parque urbano (Fotos 15 e 16).          
 



      
Foto 15. Geórgia Street                                                                               Foto 16. Geórgia Street  
 
O Triangle West compreende 16 blocos de 7,5 hectares com Pender Street/ Hastings Streets ao 
norte e Robson Street ao sul, entre Cardero Street e Bute Street, uma cunha triangular entre o 
novo Coal Harbour ao norte, o West End de alta densidade residencial ao sul e o Central 
Business District para o leste, como uma zona de transição (Fotos 17 e 18).  
 
No início da década de 1990 a cidade desenvolveu o zoneamento permitindo um vasto leque de 
opções na utilização do território. Estas opções permitiram a sobreposição de uso do West End 
(residencial) e do Central Business District (comercial), deixando no mercado o mix, com a 
elevação da densidade residencial anterior de 3,0 para 6,0 FSR, fornecendo impulso significativo 
para a densificação residencial, com pouco espaço para os escritórios comerciais.                         
O princípio da habitabilidade tem sido a estratégia empregada no plano Triangle West, com a 
introdução de townhouses, dando característica de vizinhança e o sentimento de ruas de bairro. 
Além disso introduziu torres residenciais, com amplo espaçamento, dando uma sensação de 
liberdade ao maximizar a vista. O domínio público tem sido implementado por calçadas amplas 
com tratamento especial de mini-praças públicas incorporando arte. O resultado tem sido tornar 
essas ruas mais atraentes e confortáveis para os pedestres. (BREASLEY, 2003). 
 

    
Foto 17 Rowhouse na Jerves Street.   Foto 18. Passeio ajardinado da Bute Street  
 
A cidade de Vancouver utilizou os conceitos de “Rezoning”,”Living First” e “Development 
Cost Levy”, como excelentes exemplos de mecanismos similares aos estabelecidos pela 
legislação brasileira em O Estatuto da Cidade. Estes princípios, quando aplicados nas áreas de 
intervenção urbana da cidade de São Paulo, possibilitarão a realização de desenvolvimento 
urbanístico de qualidade, equivalente ao que tem sido obtido em Vancouver nos últimos vinte 
anos. 
 
 
 
 
 



CONCLUSÕES 
 
Baseado na avaliação da realidade brasileira, tendo como paradigma o exemplo notável de 
Vancouver, define-se um conjunto de diretrizes para uma estratégia de mudança posibilitadora 
de melhores resutados urbanísticos nos seguintes setores: 
 
Uso e ocupação do solo: 

 
a) Para a obtenção de resultados urbanísticos satisfatórios nas intervenções urbanas deve sempre 
haver o cumprimento das diretrizes do planejamento geral da cidade.                                      
b) A realização de amplo projeto urbano deve intervir em conjunto de quadras e não apenas em 
lotes, como o caso do empreendimento Centro Empresarial Água Branca.  
c) O tratamento homogêneo de partes urbanas desiguais pode implicar em conseqüências 
indesejáveis como os casos de Pinheiros e Vila Olímpia.  
d) A necessidade de antecipação das mudanças na configuração urbana através de projetos 
urbanos integradores, como a ligação entre os distritos comerciais Berrini, Brooklin e Chucri 
Zaidan com os residenciais Morumbi e Campo Limpo, através da ponte Jornalista Otavio Frias 
de Oliveira.  
e) O Plano Diretor deve estabelecer a convivência entre as atividades comerciais e de serviços 
com as residenciais, de acordo com a suficiência da circulação viária, sem provocar incômodos 
de vizinhança ou comprometimento ambiental.  
f) Nas intervenções urbanas destaque deve ser dado à previsão, controle e correção dos efeitos da 
sobrecarga na infra-estrutura e o impacto sobre o uso e ocupação do solo, como ocorre na Vila 
Olímpia, com a implantação da Operação Urbana Faria Lima. 
 

Na política de parceria nos investimentos deve-se considerar: 

 
a) A parceria na promoção do desenvolvimento urbano deve atender a diversidade do padrão 
social, condição da Operação Urbana Água Espraiada, como coexiste o residencial classe média 
do Jabaquara e o comercial AAA da Berrini. 
b) Os objetivos urbanísticos são alcançados quando existe mútua confiança entre os agentes 
envolvidos: órgãos públicos, proprietários, investidores, empreendedores e consumidores, como 
na implantação da Operação Urbana Faria Lima a partir de 1995. 
c) A Administração Pública deve desempenhar papel pró-ativo na relação com a iniciativa 
privada nos processos de urbanização, como a Associação Coméia da Vila Olímpia junto à 
Prefeitura, na ligação rua Funchal com a av. Eng. Luís Carlor Berrini. 
d) É imperativo o benefício do Município quando da valorização gerada por investimento 
público proveniente da flexibilização no uso e ocupação do solo. 
e) O estoque de potencial adicional de construção, nas alternativas residencial ou não residencial, 
deve ser compatível com a receptividade pelo mercado. 
f) A liderança do processo de urbanização não deve ser exercida pelo grande capital imobiliário, 
em prejuízo do interesse público.  
g) Comprovada a eficácia no sistema de emissão de leilão de CEPACs pelo BOVESPA, ele deve 
ser extendidao às demais Operações Urbanas.  
 
A  função social e sustentável da propriedade 
 
a) O adensamento imobiliário e a melhoria da infra-estrutura que não devem ser causa de 
encarecimento da terra, da concentração de renda  e do conseqüente esvaziamento populacional. 



b) Além do potencial de construção adicional, outros elementos atrativos devem ser definidos 
para a transformação de áreas decadentes como os cortiços. 
c) O território precisa ser ordenado, em articulação com os condicionantes ambientais, 
objetivando o desenvolvimento sustentável.  

 

Resultados urbanísticos alcançados 

 
a) O objetivo maior do Plano Diretor é a existência de comunidades ambientalmente, 
socialmente e economicamente sustentaveis. 
b) A insuficiência na articulação entre a construção de novos edifícios torre e a infra-estrutura 
pode desequilibrar a relação entre espaços particulares e públicos.                             
c) O Poder Público deve exigir de cada projeto desenho urbano de qualidade, objetivando a 
harmonia dos edifícios com a paisagem.     
d) A Operação Urbana ao gerar maior intensidade de tráfego, pode conflitar com os usos 
lindeiros.  
e) Cuidados devem ser tomados na preservação dos imóveis de qualidade arquitetônica, cultural 
e ambiental, para não causar a desvalorização dos respectivos logradouros.  
f)  Necessário o despertar do mercado imobiliário para o interesse em investir nas áreas 
disponíveis que requerem melhorias urbanísticas, financeiras e sociais.                           
 
Finalmente, considera-se que o Poder Público deve aplicar os instrumentos urbanísticos 
provenientes de O Estatuto da Cidade, na intensificação do uso e ocupação do solo através de 
ação efetiva nos padrões urbanísticos, espaços públicos, sustentabilidade social e ambiental, 
visando compatibilizar a infra-estrutura com a volumetria em implantação pela iniciativa privada 
na cidade de São Paulo, como tem sido realizado em Vancouver. 
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