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FACHADA ATIVA 
Estudo técnico para subsidiar a análise de implantação de Fachada 
Ativa e sua relação com a LUOS 

Cidade 

"Muito mais do que um espaço urbano fechado, recortado por ruas e avenidas, 
construído com blocos de concreto e lajes de aço... a dominar todas as paisagens, 
a cidade é... um território de relações no qual cada cidadão/cidadã busca 
satisfazer suas necessidades e realizar seus quereres. (...). É uma realidade viva, 
pulsante. Ela é composta e compõe uma rede de fluxos de pessoas, mercadorias, 
matérias.., energias em constante movimento." (Jane Jacobs, Morte e Vida nas 
Grandes Cidades) 

1. Introdução MAT.267741-5RUP. 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o conceito de Fachada Ativa e como outros 
municípios estão utilizando o instrumento, para subsidiar a definição de uma metodologia 
a ser utilizada na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS. 

2. Fachada Ativa - O que é? 

Em seu artigo "Fachadas Ativas: Saúde Urbana / Humana", de 17/09/2016, a arquiteta 
Núbia Gremion, explica: 1  

"O termo Fachada Ativa foi descrito pela Prefeitura de São Paulo como a ocupação 
de parte da fachada (no pavimento térreo, localizada próximo a calçadas) com uso 
diferente de moradia, aberto e acessível à população e aberta para a rua. 

Seu objetivo é fazer oxigenar a cidade e melhorar a saúde de seus habitantes, 
promovendo diferentes atividades a serem instaladas nos térreos dos edifícios que 
interajam com usos mais dinâmicos dos passeios públicos. 

Isso fortalece a vida nos espaços urbanos, isso aumenta a autoestima citadina, 
evitando planos cegos e fechados entre construções e a superfície de fluxo de 
pessoas. 

Faz-se também necessária a fomentação do uso de meios de transporte mais 
próximos do pedestre, como bicicletas, e daqueles públicos em geral, que 
provoquem e promovam trocas entre os seus usuários." 

1  Núbia Gremion, explica: arquiteta, urbanista, artista, sócia fundadora do site Esquinau - 
Arquitetura lArtelUrbanismo, formada pela FAUIUFRJ com intercâmbio na Università degli Studi 
Roma Tre (Italia) - Pesquisa - https://esquinau.wordpress.com/2016/09/17/fachadas-ativas-
saude-urbana-humana/  
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Fonte imagens: http://www.archdaily.com.br/br/01-151499/  
C) La Citta Vita, Flickr 

Outro artigo interessante é o "Paisagens urbanas e a (in)felicidade dos pedestres", de 
05/09/2016, da jornalista Priscila Pacheco, onde comenta: 2  

"Farhadas inativas criam ambientes sem estímulos visuais Que, a longo prazo, 
podem ser prejudiciaisksafkle_da5. •  ff  

Foto: J. Michel/Flickr 

O neurocientista e psicólogo ambiental Colin Ellard dedicou-se a responder o que 
acontece no cérebro de quem caminha pelas cidades depois que, em 2007, uma 
rede de supermercados instalou uma de suas maiores lojas em um bairro de 
construções históricas em Nova York. 

2  Priscila Pacheco, analista de comunicação no WRI Brasil Cidades Sustentáveis e editora do 
TheCityFix Brasil, blog da instituição - Pesquisa - 
http://thecityfixbrasil.com/2016/09/05/paisagens-urbanas-e-a-infelicidade-dos-pedestres/  
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O pesquisador da Universidade de Waterloo, no Canadá, dividiu alguns voluntários 
em dois grupos que foram direcionados a duas áreas do bairro: um grupo em 
frente ao novo hipermercado e o outro, a poucos passos de distância, em uma das 
ruas repletas de bares, restaurantes e intensa circulação de pessoas. 

As pessoas deveriam responder um pequeno questionário sobre como se sentiam 
no ambiente e, ao mesmo tempo, usavam pulseiras capazes de medir a 
condutância da pele - estado de alerta e a velocidade dos reflexos para agir, 
prestar atenção ou responder a possíveis ameaças. 

Alguns dos resultados obtidos eram previsíveis para Ellard: o grupo parado em 
frente ao supermercado descreveu o ambiente como monótono, frio e sem graça. 
As pessoas na rua movimentada e com vários pequenos estabelecimentos, ao 
contrário, foram afetadas positivamente e usaram palavras como "conversar" e 
"animado" para dizer como se sentiam. 

Colin Ellard não foi o primeiro a investigar os efeitos psicológicos do desenho das 
cidades nos pedestres. Em 2006, Jan Gehl já havia se dedicado ao tema. 

Em seus estudos de campo, o arquiteto dinamarquês observou que as pessoas 
tendem a caminhar mais rápido ao passar em frente a fachadas vazias ou inativas 
- em contraste com o passo mais lento e tranquilo ao caminharem em ambientes 
mais vivos e ativos. 
Na visão de Gehl, uma boa rua precisa ser desenhada a fim de que os pedestres, 
que caminham a uma média de 5km/h, vejam algo interessante pelo menos uma 
vez a cada cinco segundos - o que, como Colin percebeu em sua pesquisa, não 
acontece em frente a grandes edifícios, sejam hipermercados, bancos ou torres 
empresariais. 

Foto: La Citta Vita/ FlIckr 
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Se pode soar exagerado dizer que apenas caminhar em frente a uma fachada 
inativa pode afetar seriamente a saúde de uma pessoa, o mesmo não vale para os 
efeitos de longo prazo de viver, todos os dias, um meio urbano sem vida. 

Estudos já mostraram, por exemplo, que ambientes "chatos", sem estímulos 
positivos, estão relacionados a estresse, impulsividade, baixos níveis de sensações 
positivas e até mesmo comportamentos de risco. Segundo Ellard, não se trata 
apenas de uma questão de estética. 

O trabalho que o artista francês Patrick Commecy (*) realiza em fachadas cegas é 
algo incrível! Suas pinturas trazem movimento a áreas sem vida - áreas 
geralmente tidas como perigosas em vários horários do dia. Trabalhar o entorno 
com iluminação, comércio, paisagismo, mobiliário urbano e arte abre os olhos da 
rua, muito importante para o bem estar e segurança da região. 

Gestões municipais e planejadores urbanos interessados em tornar as ruas mais 
seguras e convidativas para os pedestres podem se beneficiar significativamente 
de estudos como esse - a começar pelo fato de que a simples mudança da 
aparência e da estrutura física do piso térreo de um edifício pode ter um impacto 
decisivo no modo como a cidade é usada. 

Há alguns bons exemplos de cidades que criaram diretrizes para novas 
construções visando a ala vancar esses efeitos. Em Estocolmo, Melbourne e 
Amsterdã, por exemplo, há diretrizes para as novas construções que estabelecem 
um mínimo de entradas que devem haver em um prédio conforme a extensão da 
calçada, além de especificações para que seja mantido o contato visual entre os 
edifícios e a rua. 

Cidades e construções que ignoram a necessidade do ser humano pela variedade 
de estímulos sensoriais agem contra traços evolutivos que carregamos por 
gerações e, assim, caminham na contramão do que se espera de ambientes 
confortáveis e que estimulem a felicidade e a plena funcionalidade das pessoas. O 
mundo em que vivemos e o tipo de mundo em que queremos viver - ambos estão 
intimamente ligados à maneira como desenhamos e construímos nossas cidades. " 

(*) Citado no artigo anterior o trabalho pioneiro de muralismo de Patrick Commency em 
Fachadas Cegas é apresentado pela jornalista Mariana Guerra no site "TRAMP - Entenda 
como Quiser": 

"O artista francês Patrick Commecy e sua equipe de muralistas são especialistas 
em pintar fachadas sem graça e vazias transformando-as em cenas vibrantes 
cheias de cor e vida. 

Com um estilo hiper-realista, Commecy coloca janelas, varandas, sacadas e telhas 
que se assemelham a uma cena real ocupando o espaço em branco. Pendurado 
nas varandas e no espaço ao ar livre, muitas vezes ele incorpora figuras de 
pessoas famosas e influentes da história no mural. " 

Os afrescos tridimensionais nas Fachadas Passivas ou Cegas transformam locais 
degradados ou sem movimentação em um ponto pitoresco da cidade, estimulando a 
comunidade a experenciar esses espaços públicos. Trazendo vida e dinamizando a 
segurança nesses locais. 
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Muralismo de Patrick Commecy 3  

3  Pesquisa - http://www.tramp.com.br/arte/conheca-fachadas-falsas-fantastico-artista-frances-
patrick-commecyn  
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Muralismo de Patrick Commecy 
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3. Fachada Ativa - Como outros estados tratam o tema 

Belo Horizonte  4  

O Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei 7.165/96, com normas estabelecidas pela 
Lei 7166/96 e posteriormente alterado pelas Leis 8.137/2000 e 9.959/2010, estabelece 
diretrizes para a ocupação da cidade. 

Em 2015 foi apresentado na IV Conferência Municipal de Política Urbana o Projeto de Lei 
no 1.749/2015 que "Aprova o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte" e a Cartilha 
do Plano Diretor de Belo Horizonte - PBH com os objetivos e estratégias do plano: 

• O MITO DA CIDADE VERTICALIZADA 

Embora muitos digam que Belo Horizonte é fortemente verticalizada, a realidade é que o 
município apresenta aproximadamente 75% do território com baixo adensamento 
construtivo. 

O que ocorre, de fato, é um desequilíbrio no adensamento, que extrapola a capacidade 
de algumas regiões e subaproveita outras. 

Um dos grandes desafios da IV Conferência Municipal de Política Urbana foi reequilibrar a 
dinâmica urbana, orientando o crescimento por meio de uma ocupação sustentável, 
indicando tanto o processo de substituição das edificações existentes quanto a forma de 
ocupação das áreas ociosas. 

A proposta otimiza a infraestrutura instalada, direcionando o adensamento e 
incentivando a produção de edificações que qualificam os espaços públicos e atendam 
aos interesses comuns da cidade. 
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Fonte: Cartilha do Plano Diretor de Belo Horizonte 

 

   

4  Pesquisa - portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPic...plano... 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/noticia.do?evento=portlet&pAc=not&idConteudo=210475&pt  
dPic=&app=salanoticias 
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• ESTRATÉGIA 

Incentivar novos modelos_de_o_cupasão qikes,ropiciem_es  aros públicos de qualidade_. 

O novo Plano Diretor estabelece novas regras que determinam, entre outras ações: 

a) Maior aproveitamento do terreno para estimular o adensamento em áreas 
de centralidades 

b) Requalificação das centralidades existentes 
c) Incentivo ao uso misto e à 
d) Fachada Ativa com áreas de fruição pública e afastamento frontal integrado 

à calçada para ampliar áreas coletivas com passeios mínimos generosos 

• FACHADA ATIVA 

Construções com comércio, serviços e equipamentos no térreo, com acesso aberto para o 
passeio. 

As fachadas ativas, associadas à melhoria dos passeios, geram diversidade urbana, 
qualificam as áreas comerciais e dão conforto e segurança ao trânsito dos pedestres. 

Um dos avanços do novo plano é a proposta de melhoria e ampliação de passeios, em 
especial nas áreas de centralidades, que dará mais conforto e segurança ao trânsito de 
pedestres. 

O plano estipula a largura mínima de passeios, inclusive com o avanço do passeio sobre 
o afastamento frontal quando necessário. 

As calçadas, além de funcionais, devem ser convidativas, arborizadas, melhorando a 
ambiência das ruas e estimulando o passeio a pé e o uso do transporte coletivo. 

Fonte: Cartilha do Plano Diretor de Belo Horizonte 
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São Paulo  5  

• LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DE SOLO DE SÃO PAULO 
(LPUOS) 

Lei no 16.402, de 23/03/2016, e suas inovações de acordo com as estratégias 
do Plano Diretor Estratégico (PDE) - Lei no 16.050, de 31/07/2014: 6  

"Art. 23. Os objetivos urbanísticos estratégicos a serem cumpridos pelos eixos 
de estruturação da transformação urbana são os seguintes: 
(—) 

VIII - orientar a produção imobiliária da iniciativa privada de modo a gerar: 
(—) 

c) fachadas ativas no térreo dos edifícios; 
(—) 

Art. 27. De acordo com os objetivos e diretrizes expressos neste PDE para 
macrozonas, macroáreas e rede de estruturação da transformação urbana, a 
legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS deve ser revista, 
simplificada e consolidada segundo as seguintes diretrizes: 

XII - estimular o comércio e os serviços locais, especificamente os instalados 
em fachadas ativas, com acesso direto e abertura para o logradouro; 
(—) 

Art. 57. São parâmetros qualificadores da ocupação, de modo a promover 
melhor relação e proporção entre espaços públicos e privados: 

I -  fruição pública; 

II - fachada ativa; 

III - limite de vedação do lote; 

IV -  destinação de área para alargamento do passeio público. 

Art. 62. São consideradas áreas não computáveis: 
(—) 

VII - as áreas construídas no nível da rua com fachada _ativa mínima 
de 25% (vinte e cinco por cento) em cada uma das testadas e de no mínimo 3m 
(três metros) de extensão, destinadas a usos classificados na categoria não 
residencial que sejam permitidos nas respectivas zonas, até o limite de: 

a) 50% (cinquenta por cento) da área do lote nas ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, 
ZEM, ZEMP, ZC e ZCa; 

b) 20% (vinte por cento) da área do lote nas demais zonas; 

5  Pesquisa - http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ativa/  
6  Pesquisa-https://pt.slideshare.net/Paralaxe/plano-
diretorestratgicolein16050de3  ldejulhode2014estratgiasilustradas 
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VIII - nos lotes localizados nas ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP, 
ZC e ZCa, a área destinada aos usos não residenciais, até o limite de 20% (vinte 
por cento) da área construída computável total nos empreendimentos de uso 
misto com fachada ativa; 

Art. 71 A fachada ativa, ocupada por uso não residencial (nR) localizada no 
nível do logradouro, deverá: 

- estar contida na faixa de 5rn (cinco metros) a partir 
	- I • II e - 

medida em projeção ortogonal da extensão horizontal; 

II - ter aberturas para o logradouro público, tais como portas, janelas e vitrines, 
com permeabilidade visual, com no mínimo 1 (um) acesso direto ao logradouro 
a cada 20m (vinte metros) de testada, a fim de evitar a formação de planos 
fechados sem permeabilidade visual na interface entre as construções e o 
logradouro, de modo a dinamizar o passeio público. 

§ 1° O recuo entre a fachada ativa e o logradouro público deve estar 
fisicamente intearado ao 	com acesso irrestrito, não podendo ser 
vedado com muros ou grades ao longo de toda a sua extensão, nem ser 
ocupado por vagas de garagem ou usado para manobra de veículos, carga e 
descarga e embarque e desembarque de passageiros. 

§ 2° Nas vias que não possuam faixa exclusiva ou corredores de ônibus, 
o recuo entre a fachada ativa e o logradouro público poderá abrigar 
excepcionalmente vagas de estacionamento de automóveis desde que limitado a 
no máximo 20% (vinte por cento) da testada do imóvel e autorizado por órgão 
competente de trânsito? 

f Ol_HA 
f 1,,PC•390.000.538/201 

• DA OCUPAÇÃO INCENTIVADA OU CONDICIONADA 

Art. 87. Nas ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEM 	41.1a-rygoRatiáriti o 
lote for superior a 10.000m2  (dez mil metros quadrados) e menor ou igual a 
20.000m2  (vinte mil metros quadrados), será obrigatória a adoção dos seguintes 
parãme e e , 

I - f ~Mica nos empreendimentos de usos não residenciais permitidos nas 
respectivas zonas, em área equivalente a no mínimo 20% (vinte por cento) da 
área do lote, em espaço livre ou edificado; 

II - limite de 25% (vinte e cinco por cento) de vedação da testada do lote 
com muros; 

III - fachada ativa em no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da testada do 
lote em empreendimentos residenciais ou não residenciais. 

§ 1° O disposto no "caput" deste artigo se aplica somente para 
edificações novas e reformas com ampliação de área construída. 

§ 2° Nas ZPI, o disposto neste artigo aplicasse apenas para os usos que 
não se enquadrem nas subcategorias Ind1a, Indlb e Ind2. 
(...) 

Art. 88. Em lotes com área até 10.000m2  (dez mil metros quadrados) 
localizados nas ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP, ZC e ZCa, quando uma 
parcela do lote for destinada à fruição pública não será cobrada outorga onerosa 
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correspondente à metade do potencial construtivo adicional previsto para a área 
destinada à fruição pública, desde que atendidas simultaneamente as seguintes 
condições: 

I - a área destinada à fruição pública tenha no mínimo .250m2  (duzentos e 
cinquenta metros quadrados) e esteja localizada junto ao alinhamento da via, ao 
nível do passeio público, sem fechamento e não ocupada por estacionamento de 
veículos; 

II - a área destinada à fruição pública deverá ser mantida permanentemente 
aberta à circulação de pedestres, atendido o disposto no art. 70 desta lei; 

III - a área destinada à fruição pública seja devidamente averbada em Cartório 
de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. A área destinada à fruição pública poderá ser considerada 
para fins de aplicação dos dispositivos da QA e cômputo da respectiva 
pontuação mínima, desde que seja garantida a livre circulação de pedestres. 

Art. 176. São objetivos_e~  da Política de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável: 
(...) 

IV - incentivar o comércio e os serviços locais, especialmente os instalados em 
fachadas ativas, junto às ruas; 
C..) 

EXPLICANDO QA 

ÇOLHA 
PROC.390 000.538 / 2016 

Art. 56. São parâmetros de ocupação do solo, deMtAjo,títr0:741-5  R u R 
VIII - quota ambiental (QA). 

Art. 74. A quota ambiental (QA) corresponde a um conjunto de regras de 
ocupação dos lotes objetivando qualificá-los ambientalmente, tendo como 
referência uma medida da eficácia ambiental para cada lote, expressa por um 
índice que agrega os indicadores Cobertura Vegetal (V) e Drenagem (D). 

Parágrafo único. Para fins de aplicação da QA, fica o território do Município de 
São Paulo dividido em Perímetros de Qualificação Ambiental, que expressam a 
situação ambiental e o potencial de transformação de cada perímetro, conforme 
Mapa 3 desta lei. 

Art. 75. A QA é calculada pela seguinte equação: 

QA = V^(alfa) x D^(beta) 

sendo: 
V: indicador Cobertura Vegetal, calculado a partir do Quadro 38 desta lei; 
D: indicador Drenagem, calculado a partir do Quadro 38 desta lei; 
^: elevado a; 
alfa e beta: fatores de ponderação, definidos no Quadro 3A desta lei. 
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Parágrafo único. O Executivo disponibilizará em seu sítio na intemet planilha 
eletrônica para auxiliar os cálculos relativos à QA a partir do Quadro 38 desta 
lei. 
(... )" 

• FACHADA ATIVA 

Definição do PDE 

Fachada Ativa corresponde à exigência de ocupação da extensão horizontal da fachada 
por uso não residencial com acesso direto e abertura para o logradouro, a fim de evitar a 
formação de planos fechados na interface entre as construções e os logradouros, 
promovendo a dinamização dos passeios. 

• OBJETIVOS PRINCIPAIS 7  

P prinpaI  obietivo do PDE é 	 qualidade de vida em todos os  
bairros. 

Nas áreas consolidadas, ele diminui o potencial construtivo e impõe um gabarito máximo 
garantindo um limite para a produção imobiliária e a preservação da qualidade de vida, 
ao mesmo tempo em que estabelece um aumento do potencial construtivo junto aos 
corredores de transporte público coletivo que chegam agora às periferias tendo grande 
estímulo ao uso misto. É um plano para reequilibrar e humanizar São Paulo. 

Rua Augusta, um paredão e uma grade  
Praça dos °maquias, a tachada ativa melhora a experiência do 
caminhante 

Fonte: Google 8  

7  Pesquisa - Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Estratégias Ilustradas - 
https://pt.slideshare.net/Paralaxe/planodiretorestratgicolein16050de31dejulhode2014estratgiasilus  
tradas 
8  https://www.google. com  . brisearch?q =fachada+ativa+sao+pau lo&cl ient=fi refox- 
b&sou rce= Inms&tbm =isch&sa=X&ved =Oa h UKEwiWIPXzg3DTAhXGGpAKHWRVBrgQ_AUICCg B&biw= 
912&bih=833#imgrc=sA_fX46k8mQSkM: 
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P ano Lnretor 	Habitação 

Mobilidade 

Fonte: ADDRESS Comunicação Eficiente - http://www.agenciaaddress.com/wp-content/uploads/2015/07/plano  
diretonj pg 

"A orientação do crescimento da cidade nas áreas com boa infraestrutura e, em especial, 
ao longo dos eixos de transporte público é a principal proposta para compatibilizar o 
crescimento urbano com um novo padrão de mobilidade. 

Nas áreas de influência, definidas em função da proximidade com corredores de ônibus, 
estações de metrô e trem, será permitido otimizar o uso dos terrenos, permitindo a 
construção de quatro vezes a sua área. 

Ao mesmo tempo, serão desestimuladas as vagas de garagem, com o fim da 
obrigatoriedade de um número mínimo para os novos empreendimentos. 

Há, ainda, o incentivo para que as novas construções melhorem a sua inserção urbana: 
com uso misto, Fachada Ativa, espaço para fruição pública e calçadas maiores. 

Com isso, criamos instrumentos para qualificar os espaços públicos e conferir maior 
qualidade urbana e ambiental para as regiões de maior adensamento. 

Acompanhado do maior adensamento ao longo dos eixos de transporte público, 
buscamos preservar a qualidade urbana e ambiental e a dinâmica de vida nos miolos dos 
bairros, seja pela definição de altura e número de andares máximos das edificações e de 
limites ao adensamento construtivo, seja pelo estímulo ao uso misto (comércio, serviço e 
usos institucionais) no térreo das edificações, com incentivos urbanísticos. " 

FOLHA 
PROC.390.000. 538 / 2016  

MAT.267741- 5M. 
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Fachada Ativa 

Fonte imagem: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=134812944  

Fonte imagens: http://www.cimentoitambe.com.br/wpcontent/uploads/2015/01/Edificio_IABSP  1.1pg 
http://kgarquitetura.blogspot.com.br/2015/02/fachada-ativa.html  
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Fachada Ativa 

Fonte: Google 

Fonte: Goog/e 
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• CARTILHA NOVA LEI DE ZONEAMENTO SÃO PAULO 9  

• FACHADA ATIVA 

Definição da Cartilha 

Fachada Ativa é aquela ocupada com comércio, serviços ou equipamentos com abertura 
direta para rua, que humaniza o passeio público pelo contato do térreo das edificações 
com usos como padarias, farmácias e creches. Serva para estimular sua aplicação os 
usos não residenciais não contam como área construída e são isentas de outorga onerosa 
até o limite de 50% da área do lote quando abertas ao passeio público. 

Objetivos 

Promover usos mais diriármcos dos passeios públicos em interação com atividades instaladas nos térreos das 
edificações a fim de fortalecer a vida urbana nos espaços públicos. Evitar a multiplicação de planos fechados na 
interface entre as construções e o passeio público. 

Critérios 

Lotes com testada maior que 20 m com a área do térreo destinada a usos classificados nas seguintes 
subcategorias: usos não residenciais - nR1 e usos não residenciais toleráveis - nR2. 

Incentivos 

Não serão computáveis, até o limite de 50 %, a área do lote destinada á implementação deste instrumento. 

Fonte: Google 

9  Pesquisa - Cartilha Nova Lei de Zoneamento São Paulo - 
https://issuu.com/diario_do_comercio/docs/cartilha_lei_de_zoneamento_sp_acsp  
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ativa/  
https://pt.slideshare.net/Paralaxe/plano-
diretorestratgicolein16050de31dejulhode2014estratgiasilustradas  

Pesquisa imagens - 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/12/06_usomisto_3.png  
Pesquisa imagens -  
https://www.google.com.br/search?q=fachada+ativa+sao+paulo&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWIPXzgJDTAhXGGpAKHWRVBrgQ_AUICCgB&biw=  
912&bih=833#imgdii=ZomWVtYC38_4EM:&imgrctxBLp83M1bDQM 
http://casavogue.globo.com/Colunas/Studio-Arthur-Casas/noticia/2014/09/sao-paulo-e-seu-novo-
plano-diretor.html  
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Cartilha Nova Lei de Zoneamento de São Paulo 

Fachada Ativa:  corresponde a exigencia de 
ocupação da tachada por uso não residencial com 
acesso direto para o logradouro, promovendo a 
dinamização dos passeios públicos. Deve seguir 
algumas regras: 

• Estar contida em uma faixa de 5 m a partir do 
alinhamento do lote. 

• Ter no mlnimo uma abertura (portas, Ondas e 
vitrines) a cada 20 m. 

• O recuo deve estar integrado com a rua, não 
podendo ter vedações e nem ser ocupado por 
vagas (em vias onde tenha corredores de ônibus, 
poderao haver vagas em número restrito). 

FOLHA 

PR0C.390.000.538/2016 

MAT.267741-5RUR. 
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Cartilha Nova Lei de Zoneamento de São Paulo 

Fonte: Google 

   

   

 

USO RESIDENCIAL USO MISTO 

 

  

 

Até 20%  e 
náo COMputavel rT1 

 

Fonte: Google 

Estímulo ao Uso Misto no térreo das edificações (comércio, serviços e equipamentos), 
aproximando emprego e moradia, além de qualificar e dinamizar a vida urbana nos 
espaços públicos, especialmente nas calçadas que serão mais largas principalmente nas 
proximidades dos eixos de transporte e nas áreas de influência. 
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FOLHA 

-1212-0-C-390.000.538/2 16 

MAT .267741-5 R uR. 
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Cartilha Nova Lei de Zoneamento de São Paulo 

Fonte: Google 

Fonte: Google - Editora Globo/Casa Vogue - Coluna Studto Arthur Casas 

23 de  59 
IMAS 



Outorga onerosa rns )orcenatagem $ 
destinada a 	 mobilidade 

Potencial de aproveitamento x 2 
i—it.• 

hab 	ôpç SOC MIS 

Fachada Ativa 
estudo técnico 

DINOR - 27/03/2017 

Cartilha Nova Lei de Zoneamento de São Paulo 
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Fonte: Google 

Fonte: Google 
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Curitiba  10  

• PL SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, DE 
26/10/2016 

Art. 5° Para efeitos desta lei, entende-se por: 

XXVII - fachada ativa: é o uso não-residencial com acesso direto e abertura 
independente para o logradouro, no nível da circulação de pedestres, de modo a 
estimular o uso misto nas edificações e facilitar o acesso a comércios e serviços. 

XXVIII - fruição pública de lotes privados: consiste em tornar de uso público 
áreas particulares, com o propósito de promover a qualificação urbana e 
ambiental, proporcionar áreas de sociabilidade, reduzir deslocamentos à pé, 
diversificar usos e formas de implantação de edificações; 
(—) 

Art. 124. A fachada ativa se aplica obrigatoriamente no Setor Especial Mercês - 
SE-M, nos terrenos voltados para a Rua Padre Anchieta e para a Rua Prof. 
Fernando Moreira; 

Art. 125. A fachada ativa se aplica facultativamente ao uso empreendimento 
inclusivo de habitação de interesse social, nas seguintes zonas e setores: 

II - Setor Especial Affonso Camargo, nos terrenos voltados para a Via Central; 

III - Setor Especial Costa Barros; 

IV - Setores Especiais Conectores Leste 1-2-3; 

V - Setores Especiais Conectores Oeste 1-2-3-4; 

VI - Setor Especial Estrutural Marechal Floriano, nos terrenos voltados para a 
Via Central; 

VII - Setor Especial Linhão do Emprego, nos terrenos com testada para o 
sistema viário Linhão do Emprego e para Rua Tijucos do Sul; 

VIII - Zona Residencial Especial; 

Parágrafo único. Plano de Desenvolvimento Regional poderá limitar as áreas 
de aplicação da fachada ativa nos setores descritos nos incisos II e III. 

Art. 126. A fachada ativa é aplicável para uso comercial e de serviços vicinais e 
de bairro. 

FOLHA 
PROC.390 000.538 / 2016 

MAT.267741-5W. 

113  Pesquisa: http://www.ippuc.org.br/Idz/arquivos/proposta/00°/020-
%20Projeto%20de°/020Lei%20de%20Zoneamento%20-%2025-10-2016.pdf 
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• PLANO DIRETOR DE CURITIBA - LEI No 14.771, DE 17/12/2015 

Art. 29. A fachada ativa é o uso não-residencial com acesso direto e abertura 
independente para o logradouro, no nível da circulação de pedestres, de modo a 
estimular o uso misto nas edificações e reduzindo o deslocamento do uso de 
serviços. 

§ 1° O Poder Público Municipal promoverá estudos para aplicação da 
fachada ativa observando os seguintes critérios: 

- definição das áreas prioritárias de intervenção; 

11 - variedade de uso, funções e diversificação arquitetõnica das fachadas; 

111 - qualificação do espaço de uso público. 

§ 2° Caso o empreendimento apresente 50% (cinquenta por cento) da 
área no pavimento em _nível do logradouro destinado ao uso não-residencial, 
será concedido benefício de acréscimo gratuito de 01 (um) pavimento que não 
será considerado como área computável, inclusive em relação ao cálculo de 
coeficiente de aproveitamento bem como no número de pavimentos máximo 
especificado no zoneamento local. 

§ 3° O acréscimo de pavimento disposto no § 1° deste artigo poderá ser 
cumulado à compra de potenciaL construtivo, além de outros benefícios previstos 
pelo zoneamento local. 

§ 4° São as áreas aplicáveis ao disposto no "caput" deste artigo, dentre 
outros: 

I - eixos estruturantes; 

II - setor especial de habitação de interesse social; 

111 - eixos de adensamento; 

IV - áreas de ocupação mista; 

V - (VETADO); 

VI - centralidades; 

VII - demais áreas a serem definidas pelo órgão municipal competente. 

Art. 30 A fachada ativa é aplicável apenas para imóveis que se enquadrem na 
categoria de uso comercial e de serviços de pequeno e médio porte e de 
natureza adequada, conforme a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 31 Os benefícios relativos ao potencial construtivo e de acréscimo de 
pavimentos em edifícios com fachada ativa não poderão ser cumulados com 
aqueles previstos para o uso misto em edificações e em edificações mistas bem 
como para estacionamentos com fins exclusivamente comerciais. 

Art. 32 A revisão da lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo considerará 
estudos, diagnósticos e relatórios para contemplar, se necessário, a modificação 
de parâmetros urbanísticos e de zoneamento considerando, dentre outras, as 
seguintes demandas: 
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Quando 50% da área da 
fachada no nível da rua for 

utilizada para uso comercial ou 
prestação de serviços, será 
concedida a construção de 

mais um pavimento. 

- Uso do espaço público 
- Desenvolvimento do comercio local 
- Redução do deslocamento urbano 

- Geração de emprego Junto à moradia 
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Curitiba 

FACHADA ATIVA 
jsc nau reside:lua nos predios drd estimular ti corrercio de rua. 

Fonte imagens: http://stica12000.com.br/wp- 
content/uploads/2015/11/11885703 10200626146293961_7683328346271839086 odpg 

FOLHA 
PROC.390.000 ,530 / 2016  

MAT.26774 1-5 RU P . 
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Curitiba  11  

11  Pesquisa imagens: 
https://www.google.com.br/search?q=fachada+ativai-curitiba&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa  
=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi88vKm35DTAhWG9ZAKHcKGBjEQ7AkIPw&biw=801&bih=824#q=fachad 
a+ativa+curitiba&tbm=isch&tbs=rimg:CYCtpAwfhM3Nljgu4pQ5bPcQ-17RqqF4s6101g6s0Kn9u-
ua4f8uISSBulHBX9MUOffwjpsNkbvZRRN2NlipwBjBCyoSCS7i1Dis9xD7ESxGuwCEYGNmKhI3XtGqoXiz 
qI4RHbZoG4mBxu4qEgmWDqzQqf276xGwevm5v7DyeSoSCZrh_ly4j1IG6EXuHgyGEyGN9KhnUcFf0 
xQ59_1ARYMc9VSPDFHcqEgmOmw2Ru9IFExGUOF_16zsEnHSoSCXY2WWnAGMELEYyzygwgbi9M 
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Curitiba  12  

CO 

12  Pesquisa: 
https://www.google.com.brisearch?q=fachada+ativa+curitibatbm=isch&tbo=u&source=univ&sa 
=X&sqi=2&ved=0ahlJKEwi88vKm35DTAhWGgZAKHcKGBjEQ7AkIPw&biw=801&bih=824 
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Florianópolis 

• LEI COMPLEMENTAR No 482, DE 13 DE JUNHO DE 2007 (em revisão) 13  
Institui o Plano Diretor de Florianópolis 

Art. 334. O uso do pavimento térreo para fins comercias ou de serviços será 
obrigatório em pelo menos um terço da fachada principal da edificação nas áreas 
em que se quer acentuar a centralidade. 

• PLC PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 2017 14  
[Pesquisa DINOR atualizada: Minuta 04 do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 
Florianópolis - junho/2017: mudança na numeração do artigo] 

Subseção II- índices Urbanísticos 

Art. 297. Os pavimentos terão Taxa de Ocupação diferenciada nos seguintes 
casos: 

11 - o primeiro e segundo pavimentos, desde que o primeiro pavimento possua 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) da sua fachada com profundidade mínima 
de 7 (sete) metros destinada a usos não residenciais com fachada ativa e fruição 
pública no nível da rua, nas seguintes condições: 

a) nas edificações situadas na AMC do Polígono Central, poderá ocupar até 
100% (cem por cento) do terreno, 

b) nas edificações situadas nas demais AMC e AMS poderá ocupar até 80% 
(oitenta por cento do terreno); e 

c) nas edificações, de 04 (quatro) ou mais pavimentos, situadas nas ARM do 
polígono central, poderão ocupar até 80% do terreno. 

FOLHA 
PROC-390.000.538 / 2016 
MAT.267741-5RUH. 

13  Pesquisa: 
http://www.pmf.sc.gov.brarquivos/arquivos/pdf/04_02_2014_12.01.39.aeSafdb369c91e13ca6efcc  
14b25e055.pdf 
14  www.planodiretorflorianopolis.com.br  
https://drive.google.com/drive/folders/OBxz3FSY6u5bFMkVtN2wyQnJWaOk  
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/planodiretor/index.php?cms=plano+diretor+++2017&menu=3  
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DIRETRIZES ARQUITETÕNICAS E URBANISTICAS PARA EDIFICIOS NO 
BAIRRO PEDRA BRANCA 

A Pedra Branca Cidade Criativa com uma equipe de especialistas desenvolveu um lugar 
de convivência, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar e se divertir em 
harmonia com a natureza, induzindo a inovação e criatividade. 

m hairro compacto, completo, romplexo e ronectado  

O processo de criação do Masterplan Pedra Branca para uma nova centralidade na área 
rontinental da Grande Florianópolis foi baseado nos seguintes conceitos fundamentais: 

1 - Prioridade ao Pedestre: um local acolhedor e seguro, feito para as pessoas 
caminharem 

2 - Uso Misto: mistura de Moradia e Trabalho - Cidade Completa 

3 - Espaços Públicos atraentes e seguros 

4 - Diversidade de Moradores: todas as idades, todos os orçamentos e tamanho de 
famílias - Cidade Complexa 

5 - Senso de Comunidade: construir um endereço onde as pessoas se encontrem - 
Cidade Convívio 

6 - Densidade Equilibrada - Cidade Compacta 

7 - Harmonia entre a natureza e as amenidades urbanas 

8 - Sustentabilidade e alta performance do ambiente construído 

9 - Conectividade 

10 - Estilo de Vida: Eu Sou Pedra Branca - Cidade Criativa 
(•••) 

Urbanidade 

VIDA URBANA DE QUALIDADE 

O espace mais  importante na cidade é o  encontro do edifício com a calçadas 

É onde ocorre o encontro das pessoas com o comércio, acesso de restaurantes, lojas e 
residências. O conceito de fachada ativa define que a predominância de usos não 
residenciais no térreo com acesso aberto às pessoas, promove o uso mais dinâmico do 
passeio e fortalece a vida urbana. 

Os espaços que estão no nível do pedestre devem ser tratados de tal forma que engajem 
o pedestre para as atividades que ocorrem no passeio, e o convidem a transitar pelo 
local. 
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Recomendações 

• O térreo deve ser visualmente aberto, comunicando-se com a calçada. A 
transparência é um fator de grande importância para a experiência do 
pedestre. 

• No nível do térreo, a fachada frontal deve ter sua interface com a calçada 
em pelo menos 70% da de sua extensão apresentando vitrines, aberturas, 
entradas para pedestres, muros de vidro, ou apartamentos térreos. 

• O desenho do edifício deve estimular múltiplos usos no piso térreo, com 
diversas entradas, sejam de caráter comercial (lojas, restaurantes, 
escritórios) ou residencial (apartamentos jardim). 

• A entrada principal dos edifícios deve ser evidenciada, diferenciando-se das 
demais entradas adjacentes (comércio). Podem ser usados artifícios como 
pé direito duplo no hall, marquise na entrada, nome do edifício integrado 
na fachada, paisagismo diferenciado, entre outros. 

• As esquinas devem ser tratadas diferenciadamente, abrigando 
preferencialmente usos comerciais. 

• Quando o uso do térreo for residencial este deve ser elevado no mínimo 60 
cm em relação à cota do passeio para dar privacidade ao morador. Caso o 
uso seja comercial, é importante que o nível da loja seja o mesmo nível do 
passeio em frente. 

• Recomenda-se uso de iluminação externa no nível térreo para valorizar o 
espaço e garantir segurança dos pedestres. 

Obrigações 

• Não será permitido o uso de fachadas cegas ao nível do pedestre na 
fachada frontal, como por exemplo, muros altos em alvenaria. 

Fonte: Google 
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Fachada Ativa - base para estudo 

• PESQUISAS SOBRE FACHADA ATIVA 

Tipos de fachadas 

Fachadas próximas à calçada - qualidade de 
materiais - ampla variedade de funções - muitos 
detalhes 

Fachadas relativamente próximas à calçada - 
algumas variedades de funções - mescla unidades 
passivas - muitos detalhes 

Modesta variação de funções - algumas unidades 
passivas - poucos detalhes 

Variedade de funções inexistente - muitas unidades 
passivas - poucos detalhes 

Fachadas longe da calçada - baixa qualidade de 
materiais - ausência de variação de funções - 
ausência de detalhes - desinteressante 

Ativa 

Convidativa ou 
Amigável 

Mista 

Monótona 

Inativa, Passiva ou 
Cega 

1. UNIGRANRIO: Análise Urbana e Composição da Paisagem I, 
alunos Guilherme Francisco e Marcel Andrade  (Power Point)  15  

O trabalho avalia o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, Lei no 16.050/14, 
identificando tipos de fachadas e apresentando as contribuições da Fachada Ativa para a 
cidade. 

is Pesquisa - https://pt.slideshare.net/GoneVenus/fachada-ativa-60416497  
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Avaliação do Pavimento Térreo 

te G bi C e. ia Paspea 2GGS 

Classificaçao do pavimento 
térreo de acordo escala de 
cinco níveis segundo o projeto 
de renovação urbana em 
Estocolmo. Suécia (1990). 

UNIGRANR10- Análise Urbana & Composição da Paisagem' -Alunos. Guilherme Francisco & Marcel Andra'. 

e le CM". CtOl.ter 

UNIGRANR10- Análise Urbana & Composição da Paisagem 1- Alunos: Gudherrne Francisco & Marcel Andrade 
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Caracterização dos tipos de fachadas e sua relação com a vitalidade do espaço 
urbano em função do diagnóstico técnico 

Fachada Ativa 

• Pequenas unidades, muitas portas, cerca de 15 a 20 portas a cada 100m 
• Ampla variedade de funções 
• Nenhuma unidade cega e poucas unidades passivas 
• Muitos detalhes no relevo da fachada 
• Predominância de articulação vertical da fachada 
• Bons detalhes e materiais 

Fachada Convidativa 

• Unidades relativamente pequenas, cerca de 10 a 14 portas a cada 100m 
• Algumas variações de funções 
• Poucas unidades cegas e passivas 
• Relevo na fachada 
• Muitos detalhes 

Fachada Mista 

• Unidades grandes e pequenas, cerca de 6 a 10 portas a cada 100m 
• Modesta variação de funções 
• Algumas unidades passivas e cegas 
• Poucos detalhes 

Fachada Monótona 

• Unidades grandes poucas portas, cerca de 2 a 5 portas a cada 100m 
• Variação de função quase inexistente 
• Muitas unidades cegas ou desinteressantes 
• Poucos ou nenhum detalhe 

Fachada Inativa 

• Unidades grandes, poucas ou nenhuma porta, cerca de O a 2 portas a cada 100m 
• Nenhuma variação visível de função 
• Unidades passivas ou cegas 
• Fachadas uniformes, nenhum detalhe, nada para se ver 
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Metodologia aplicada 
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2. ARTIGO: "Fachadas Ativas são SEMPRE bons atributos 
urbanísticos para as cidades? " de Hamilton de França Leite 
Júnior, publicado em 02/08/2015  16  

Apresentação esquemática dos componentes presentes junto à calçada (NYCDCP, 2013) 

Fonte: Do Do autor 

 

"São indiscutíveis ris henefícins riesteinStrUnistico para as cidades " 

Parén1,Lima_aueSticlimDattaaiWahá demanciancomércio_siu 
seotims [orais em TODAS as miarlras onde sua imolantacao será obriaatória,  

O Sindicato da Habitação, Secovi-SP e a Associação Comercial de São Paulo, 
preocupadas com essa questão, contrataram um estudo que será apresentado na 
Convenção Secovi no dia 31 de agosto, na Convenção Secovi 2015. O trabalho analisou a 
demanda atual e futura por comércio e serviços em alguns Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana, onde é permitido maior coeficiente de aproveitamento na cidade 
(4x) e cruzou estes dados com a área de lojas existente nesses eixos e a nova oferta 
estimada a ser construída nos próximos anos. 

Os resultados da pesquisa comprovam que existem quadras onde a oferta pode ser maior 
do que a demanda (...) 

A viabilidade econômica de lojas e serviços está diretamente relacionada ao volume de 
recursos disponíveis para consumo por parte daqueles que residem ou trabalham dentro 
de uma área de influência. 

16  Pesquisa: http://www.hamiltonleite.com.br/Fachadas-Ativas.pdf  
Hamilton de França Leite Júnior: Professor de Sustentabilidade no Mercado Imobiliário na Pós 
Graduação em Negócios Imobiliários da FAAP, Administrador de Empresas - FAAP, Diretor da 
CASOI Desenvolvimento Imobiliário e Diretor de Sustentabilidade do SECOVI 
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E o volume de recursos disponíveis está relacionado à densidade populacional e a renda 
das pessoas nesta área de influência. 
Portanto, a conclusão_d_o estudo contratado foi nue•  

Se houver razoável oferta de área locável, a densidade e a renda média não forem 
satisfatórias, dificilmente haverá viabilidade econômica para fachadas ativas em regiões 
com estas características. 

Alternativas urbanísticas no devem ser obrigatórias, mas devem ser oferecidas como 
incentivo pela municipalidade, levando em conta a necessidade ainda presente de 
garantir segurança aos usuários. 

3. REPORTAGEM GAZETA DO POVO: "Novo Plano Diretor é 
sancionado e planeja uma Curitiba verticalizada", pela 
jornalista Carolina Pompeo, publicado em 17/12/2015  17 

De acordo com o prefeito Gustavo Fruet, as diretrizes de planejamento da capital para os 
próximos dez anos se baseiam em três pilares - adensamento, mobilidade P transporte - 
e incorporam novos temas decisivos para o futuro de Curitiba, como a economia criativa, 
o zoneamento urbano e o plano cicloviário. 

Vetos 

O prefeito recebeu críticas por um projeto generalista que não trata de soluções práticas 
para os problemas da cidade. 

Um dos quatro vetos se aplica ao artigo que define regra para a utilização não residencial 
de imóveis (fachada ativa). artigo 29. Inciso V do parágrafo 40. 

O veto define que a fachada ativa não será aplicável às zonas residenciais 3 e 4. 

O conceito de fachada ativa  _diz respeito ao uso não residencial do imóvel, com acesso 
direto e indep d t para a rua, objetivando o uso misto dos  prédios e a Te!~ 
deslocamentos cara acessar serviços. 

Hoje, as áreas ZR-3 permitem a construção de prédios residenciais de até quatro andares 
e o comércio de vizinhança, já as áreas ZR-4 permitem a edificação de prédios de oito a 
dez andares e até indústrias sem efluentes. 

Na prática, a fachada ativa possibilitaria que as construtoras apostassem em 
empreendimentos de maior porte nessas zonas - desejo antigo do setor. 

A justificativa para restringir o uso de fachadas ativas nessas áreas é de que o benefício 
poderia gerar uma distorção no adensamento dessas regiões, provocando problemas 
urbanísticos e ambientais, como perda da incidência de sol e acúmulo de gases 
poluentes. 

17  Pesquisa: http://www.gazetadopovo.com.brivida-e-cidadania/novo-plano-diretor-e-sancionado-
e-planeja-uma-curitiba-verticalizada-7h8n7v09qjyy87141yhi89oly  
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4. SITE GERAÇÃO URBANA: Em busca de uma nova Porto 
Alegre, em 21/03/2014  18  

"A relarAo das áreas privadas com as_páblicastram_és_ de suas fachadas influenria na 
vitalidade do espaço urbano " 

No bairro floresta, esta relação acontece em três níveis principais apresentados a seguir: 

Fachada Ativa:  Onde as edificações possuem janelas, portas e vitrines em abundância 
voltadas para a rua, suas fachadas encontram-se próximas ao passeio público e são 
revestidas e tratadas com materiais e formas interessantes e de boa qualidade. Tal 
configuração cria uma intensa relação entre o público e o privado, trazendo vida ao seu 
entorno. 

Fachada Amigável:  Onde as edificações possuem janelas, portas e vitrines voltadas 
para a rua e suas fachadas encontram-se, relativamente, próximas ao passeio público. 
Tal configuração cria uma relativa relação entre o público e o privado, trazendo vida ao 
seu entorno. 

Fachada Passiva:  Onde as edificações não possuem janelas, portas e vitrines voltadas 
para a rua, suas fachadas encontram-se afastadas do passeio público e são revestidas e 
tratadas com materiais e formas desinteressantes e de má qualidade. Tal configuração 
impossibilita a relação entre o público e o privado, prejudicando a vida do espaço urbano. 

No mapa a seguir, as edificações das vias Farrapos e São Carlos são classificadas nestes 
três níveis de relação da fachada com o espaço público. 

FOLHA 
PROC.390.000 ,538/ 2016  

MAT.26774 1-5RuR. 

18  Pesquisa: https://geracaourbanapoa.wordpress.com/2014/03/21/151/  
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Mapa da relação do espaço público e privado através das fachadas nas vias Farrapos e 
São Carlos: 

Fonte: Do autor 

5. SITE GRANJA MARILEUSA: Bairro Granja Marileusa, nova 
centralidade em Uberlândia, Minas Gerais 19  

• TRABALHO, COMÉRCIO E MORADIA PERTO DO USUÁRIO 

O empreendimento é apresentado com o conceito do fortalecimento das dinâmicas 
econômicas locais e integração da vida social do bairro ao contexto urbano. 

A proposta é rica em espaços públicos com arquitetura voltada para essa dinâmica 
proporcionada pela Fachada Ativa nos Usos Mistos. 

19  Pesquisa: http://www.granjamarileusa.com.brinoticias/novidades/trabalho-comercio-e-moradia-
perto-de-voce- 
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Proposta 

Explorar o espaço público em 	pr_ol±a_qualidade_de vida, onde o trabalh_o, a moradia e_o 
comércio estejam_b_e_m_próximos dos moradores. 

O site comenta 

Foi pensando nisso que diversos municípios brasileiros decidiram atualizar seus conceitos 
urbanísticos, renovando as tradições e a convivência pelas ruas. 

Comum nos anos 60, as chamadas "Fachadas _Ativ_as" voltaram a preencher os desenhos 
urbanos no país. 

Com maior mobilidade, elas consistem em aproveitar os saguões dos edifícios com 
setores de serviços, varejo e estabelecimentos comerciais, que oferecem nesses espaços 
mais comodidade aos moradores que residem na parte superior do imóvel ou nas 
proximidades. 

O conceito de fachada ativa já é realidade em algumas capitais, como em São Paulo, 
onde o modelo se tornou uma das bandeiras do novo Plano Diretor. Instituído em 2014, 
o projeto prioriza a aproximação entre o empregador e o morador, diminuindo a 
necessidade de automóveis em troca de incentivos a outros meios de locomoção 
alternativos. 

A iniciativa promoveu um novo fluxo pelas ruas, ocupando de maneira dinamizada o 
espaço público. 

Fonte: Google 

FOLHA 

PROC.390.000,538/2010 

MAT.267741-5 RUA. 
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Site Granja Marileusa 

Fonte: Google 
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Fonte imagens: http://www.granjamarileusa.com.brAmagens  
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Site Granja Marileusa 

Fonte imagens: http://www.granjamarileusa.com.br/imagens  

FOLHA 
PROC.390.000.536/2016 
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Site Granja Marileusa 

Fonte imagens: http://www.granjamarileusa.com.br/imagens  
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6. ARTIGO: Instrumentos Urbanos Inovadores, de Carlos Leite 
20 

"Sirlarfin efirientes e equilibradas são as _nue  permitem requalificar as suas áreas 
deterioradas  " 

O século 21 é o século das cidades e a busca atual é pela construção daquilo que 
chamamos "urbanidade": cidades vivas e dinâmicas, cidades para e com as pessoas. A 
urbanidade se constrói com processos sistêmicos — não há solução mágica na solução das 
cidades, ao contrário das falas comuns de prefeitos em campanha! — fl" 
alaneiadass_concretizadas  de longo mesrlin e curto Roias 

Ora, se nossas cidades explodiram e se desenvolveram deixando pelo caminho os "vazios 
urbanos" e áreas deterioradas justamente em localizações centrais dotadas do potencial 
para se configurarem como territórios compactos e multifuncionais, urge recuperá-los. 

São Paulo nos apresenta algumas novas ferramentas promissoras. Em 2014 surgiu a PPP 
Casa Paulista, instrumento que possibilita a implementação de habitação social (HIS 
prioritariamente e HMP), com   usos mistos e equipamentos urbanos 	 Kfl 
áreas centrais 

Efetivado no terreno da antiga rodoviária na Luz, há anos uma cratera aberta vizinha à 
Cracolândia. Ali se construirão, via PPP, 1.240 unidades residenciais em edifícios com 
Fachadas Ativas (comércio e serviços no térreo) e equipamentos como creche e culturais. 

Boa oportunidade de se requalificar a região dos Campos Elíseos e Luz com adensamento 
e uso diversificados. A cidade densa e diversa com moradores que a ocuparão 24hs e 
sete dias por semana em região já viva durante o dia, fruto de muitas oportunidades de 
trabalho e lazer, é o caminha desejado 

As imagens apresentam uma modelagem urbanística e arquitetõnica do potencial dos 
instrumentos comentarias — Leis 16.211 e 16.235; PIU, estressando as possibilidades 
legais do PDE — objetivando a requalificação urbana de território deteriorado em região 
central de São Paulo e o potencial de implantação de uma Quadra Modelo: complexo 
multifuncional com fruição urbana, diversidade de usos e programas, equipamento 
âncora, adensamento residencial incluindo HMP, retrofitagem de edificação pré-existente 
em eixo de adensamento próximo à HUB de mobilidade. 

FOLHA 

PROC.390.000,538/2016 

MAT .267741-5 RuR. 

20 Pesquisa: https://arcoweb.com.brinoticias/artigos/carlos-leite-instrumentos-urbanos-inovadores  

Carlos Leite: urbanista, PhD, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretor de Stuchi 
& Leite Projetos e Consultoria, autor do Plano de Desenvolvimento Urbano Estratégico Nova 
Friburgo 2050, trabalha no desenvolvimento de consultorias urbanas, planos diretores e 
estruturação de PPPs urbanas junto com Bernardo Chezzi, advogado especializado em direito 
urbanístico e imobiliário 
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Artigo Instrumentos Urbanos Inovadores 

INSTRIINENIOS URBANOS INOVADORES • VIAININV,A0 DA REONUNICACÃO LINUJIMOUCA PIM - SMJAÇA0 ANTES DA IMUNE 

Fonte: Do autor 
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Artigo Instrumentos Urbanos Inovadores 

INSTRUMENTOS URBANOS INOVADORES - QUADRA MODELO 
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Fonte: Do autor 

Fonte: Do autor 
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Artigo Instrumentos Urbanos Inovadores 

Fonte: Do autor 

Fonte: Do autor 
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Artigo Instrumentos Urbanos Inovadores 
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INSTRUMENTOS URBANOS INOVADORES - URBANIDADE AMEIA DO URBANISMO NO SÉCULO 21. COMO VIABILIZAR 
 teelle 

O OUE OUEREM OS 
RESGATAR A QUALIDADE DE VIDA COTIDIANA 
MELHORAR O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES QUE A CIDADE OFERECE COM MAIOR 
MOBILIDADE 
O TERRITÓRIO COMPACTO E MULTIFUNCIONAL: OPORTUNO, EQUILIBRADO, EFICIENTE 
REATIVARMEQUALIFICAR ÁREAS CENTRAIS DETERIORADAS 
MELHORAR A DINÂMICA URBANA: MAIORES DENSIDADES COM USO DIVERSIFICADO 

 

COMO PODEMOS 
INSTRUMENTOS URBANOS: OPORTUNIDADES PARA INOVAR 
NOVOS MARCOS REGULATÓRIOS INOVADORES (PLANOS DIRETORES REVISADOS COM 
DOT: DESENVOLVIMENTO URBANO ORIENTADO PELO TRANSPORTE) 
A ATIVAÇÃO ORIENTADA DO ADENSAMENTO COM USO MISTO 
AS PPPs URBANAS SIMPLIFICADAS/FOCADAS: 
• OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS (BH) E CONCENTRADAS (NOVA FRIBURGO) 
• PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA IPIU) 
• CASA PAULISTA (HABITAÇÃO COM USO MISTO EM ÁREAS CENTRAIS) 
• EDIFÍCIOS-GARAGEM 
• HUM DE MOBILIDADE (ESTAÇÕES E TERMINAIS) 

 

CAROSHITI,A11181511 MYWSNOMIR CCM NI. 
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Artigo Instrumentos Urbanos Inovadores 

Fonte: Do autor 
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7. CONVENÇÃO SECOVI/2015: 	Apresentação da análise 
contratada pelo Sindicato da Habitação, Secovi-SP e pela 
Associação Comercial de São Paulo sobre Fachada Ativa na 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo de São Paulo 
(LPUOS) - Lei no 16.402, de 23/03/2016 - Palestrante 
Thomaz Assumpção 21  

 

(R)L.-rçor.p, Urban 
Systems'  Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). 

Fonte: Do autor 

FOLHA 
PROC.390.000,538 / 2010 

MAT.267741-5 R II 

21  Pesquisa: http://old.secovi.com.br/files/Arquivos/apres-urban-systems-v2.pdf  

Thomaz Assumpção: Presidente da Urban Systems, Engenheiro com cursos de Bioengenharia na 
Universidade de Strathclyde, em Glasgow, e Marketing na Universidade da Califórnia, Estados 
Unidos, em 1999 fundou a Urban Systems, onde criou o conceito de Lógica Urbana para análise de 
negócios 
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Este estudo investiga a viabilidade mercadológica de áreas 

comerciais e de serviços nas fachadas ativas que poderão ser 

desenvolvidas através do beneficio legal estabelecido pelo novo 

Plano Diretor Estratégico de São Paulo, considerando ainda a 

possibilidade de transformação urbana que o plano prevê. 

A Área Construída não computável representa 
12,5% da Área Construída Máxima do lote. 

irwtt Urban 
Systems' 6b SECOVI ER 

A Área Construido não computável representa 
12,5% da Área Construída Máxima do lote. Cr A.C. não 

computável 

giâUrban  
Systems' 

(Sb SECOVI 1:12 

Área Não Computdvel - Fachada Ativo 

50% 
Área do 

Lote 

Área Construido Máximo 

At 
MáxiMa 

Ares do 
lote 

CA Máximo 
4,0 

e 

st Construido não Computou& 

A C não 
computável Mie! mi 
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Objetivo 

 

   

Este estudo investiga a viabilidade mercadolagica de áreas 

comerciais e de serviços nas fachadas ativas que poderão ser 

desenvolvidas através do beneficio legal estabelecido pelo novo 

Plano Diretor Estratégico de São Paulo, considerando ainda a 

possibilidade de transformação urbana que o plano prevê. 

Fonte: Do autor 
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Atores - Impacto 

A Lei que institui os benefícios para implantação de 
Fachada Ativa nos empreendimentos nos eixos de 
estruturação possui impacto junto: 

Área de Influência Ampliada 

Cidade Compacta 
Situação Atual 

 

Fachada Ativa 
estudo técnico 

DINOR — 27/03/2017 

CONVENÇÃO SECOVI/ 2015 

    

PEQUENO 
INVESTIDOR e 
OPERADOR 

Adquire os imáveis 
para obtenção de 
rendo através do 

locação. 

  

  

INCORPORADOR 
IMOBILIÁRIO 

encoro empreendi- 
mentos com Fachada 

Ativa devido os 
beneficias concedidos. 

   

    

COMERCIANTE 
Ocupa um novo 

espaça comercial 
economicamente 

sustentável. 

CIDADE 
Melhoria urbana 

Cidade Compacta 

   

    

     

      

Este estudo avalia o potencial de desenvohrimento comercial e de serviços nas 
fachadas ativas, relacionando-o aos beneficias oferecidos aos incorporadores. 
Dessa forma, o estudo possui impacto sobre as oportunidades para 3 esferas: 

Incorporados; Investido e Comerciante. 

A Urban 
Systems 

Fonte: Do autor 

Cidade Compacta 
Situação Futura 

Máximo de Verticalixação 

Metodologia 
Etapas de Análise 

Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana - Área de Influência Macro 

Cenários da Transforma 
Urbana - Demanda Atual do 

Entorno 

Cidade Compacta 
Situação Futura 
ve r ti ca I ização em Áreas 
Potenciais 

A Urban 
Systems.  

db SECOND 

FOLHA 
PROC.390.000.536 / 2016 

Fonte: Do autor 
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Potencial de Mercado e ABL Remanescente 

Metodologia 

Demanda 

Oferta 

Renda Total 

Por setor da Área de 
Influência 

% de gastos 

IPCA • Incha de Preços ao 
Consumidor Amplo por 

ramo de atividade 

Potencial de Consumo 
/mês 

Por setor geográfico e 
cano de atividade Potencial de Consumo 

Total / mês 

Por setor geográfico e 
ramo de atividade 

Renda Total 

Por setor da Are, de 
Influencia 

% de gastos 

IPCA • índice de Preços ao 
Consumidor Amplo por 

ramo de atividade 

Potencial de Consumo 
/mês 

Por setor geográfico e 
ramo de atividade 

ABL Potencial 
Relline5Centt 

41111011 OU  excedente &ABL 
telfiper ramo* a~le 

ML (ml exigente 

Por ramo de atividade 
fievantamento decampa) XtO tonado 

Venda Média / ML 

rawramonin12 
por 

m' (médias de mercadol 

Potencial de Consumo 
Remanescente 

PrItert.1 Kle CaeluTil leAlltantr, 
PIM 419tUride OU  excedido 

Potencial de Conturbo 
Absorvido 

Faturamertto estimado da 
oferta existente por ramo 

Venda Média / ABL Potencial de Consumo 
Total/mês 

Por setor geográfico e 
ramo de atividade 

Potemial de Gomamo 
Absorvido 

;aturamento estimado da 
alerta existente por iam. 

itzUrban  Systems" ABL Área Bruta Locava' db  .5 ECOyi_g? 
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Fonte: Do autor 

A Lei de São Paulo propõe Eixos de Estruturação da Transformação Urbana e seguindo a 
metodologia desenvolvida para o estudo, foram analisados os Eixos Estruturantes 
Butantã, Jardins e Santo Amaro concluindo a Etapa 1 do trabalho contratado. 

Na Etapa 2 foram analisados Cenários da Transformação Urbana - Demanda Atual do 
Entorno, Conceito de Cidade Compacta. 

• O ESTUDO ANALISA PARA CADA SETOR 

População 

• Residentes na área - Demanda Residencial 
• Trabalhadores na área - Demanda não Residencial 
• Residentes e trabalhadores na área - público considerado apenas uma vez 

Geranda_a_demanda_total_parasada área contemplada com a proposta de Fachada Ativa. 
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Conceito 
Área de Influência 
• A Área de Influência definida para a análise do potencial destinado para a implantação do 

perimetro não residencial nos eixos de estruturação da transformação urbana, será 
parametrizado por raios de 400 e 800 metros de distância definidos a partir dos pontos de 
Interesse (estações de metro, paradas de ónibus e cruzamentos importantes). 

Cidade Compacta 

Cidade Compacta 
O conceito difundido por estudos de arquitetura e mobilidade urbana 
que definem a  possibilidade de realização das atividades de moradia 
(conveniênda), trabalho e consumo em percurso à pé ou de biddeta: 
mi 	Ralo de 400 m: captura do público potencial para consumo no Ponto 

de Interesse. 
e. 	Raio de 800 m (400 a 800 m do Ponto de Interesse): oferta de varejo 

concorrente, que pode capturar público que está há 400 metros do 
Ponto de Interesse. 

db  SECOVI E7 

------------- „ 

Ana de 
int! utncia 

--------- 
• Arem d• 

na wincl. 

400 ni ,* fluem 
britock Worm* 

--------- 

Urban Systems' 
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Oferta existente 

• Categoria - comércio, serviço, automotivo e entretenimento 
• Ramo de atividade 
• Quantidade de estabelecimentos 
• ABL (m2) Existente - Área Bruta Locável 
• Venda Média / ABL (m2) 
• Potencial de Consumo Absorvido (R$ x mil) 

Gerando o_cálculo do Potencial de Cons_wno para a áreas 

Fonte: Do autor 

Na Etapa 3 foi analisado o Potencial Máximo dos Cenários após Transformação Urbana - 
Demanda Futura: Cidade Compacta, Situação Futura e Máximo de Verticalização. 

Na Etapa 4 foi analisado o Potencial Estimado dos Cenários após Transformação Urbana 
- Demanda Futura: Cidade Compacta, Situação Futura e Verticalização em Áreas 
Potenciais. 

FOLHA 
PROC•390.000. 538 / 2016  

MAT .267741- 5 RURcÁ 
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Considerações Finais 

Resultado  

z. O conceito de cidade compacta suporta uma área construída comercial variando entre 7% e 
11,5% da área construída máxima nos corredores estudados, isso porque cada área apresenta 
uma especificidade de oferta e demanda. 

P Ou seja, na maioria dos casos analisados não há demanda para aproveitamento do incentivo 
máximo previsto na lei (a proposta de incentivo ao uso de fachadas ativas não computáveis em 
até 50% da área do lote, equivalente a 12,5% da área construída total). 

Hipótese 

s. Os empreendedores serão induzidos a aproveitar o incentivo máximo da lei 
independentemente da existência ou não de demanda para áreas comerciais na fachada ativa, 
urna vez que essa implantação representa baixo impacto em relação ao custo total da obra e 
pode gerar mais receita. 

Urban 
Systems' FEW.V. "17  

 

Considerações Finais 

 

o 
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• EM CONCLUSÃO FOI APRESENTADO 

Fonte: Do autor 

Problematização  

As fachadas ativas implantadas aproveitando todo o incentivo oferecido pela lei em alguns casos 
não serão sustentadas pela demanda existente no conceito de cidade compacta. 

• Dessa forma, irão gerar rotatividade e alta vacância das áreas comerciais nas fachadas ativas, 
podendo criar ambientes urbanos degradados. 

• Podem inverter a lógica de Cidade Compacta, necessitando atrair público de fora do raio de 
influência considerado e gerando a necessidade de implantação de estacionamento. 

Urban 
Systems" 

 

SECOVIEW 

  

Fonte: Do autor 
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Considerações Finais 

• O aumento do coeficiente de aproveitamento, aumentando a densidade populacional, poderá 
proporcionar a sustentabilidade econômica das atividades comerciais ? 

10. O desenvolvimento de vagas de estacionamento públicas e privadas planejadas para que 
possibilitem a integração da área comercial e instrumento de gestão urbana pode ser uma 
alternativa viável ? 

▪ A sugestão de incentivos diferenciados para implantação de fachadas ativas de acordo com as 
características heterogêneas de cada localidade poderá contribuir para o equilíbrio de oferta e 
demanda comercial ? 

▪ Oferecimento de incentivos também para os comerciantes que irão ocupar essas fachadas 
ativas, como redução de impostos (IPTU e ISS), pode beneficiar o equilíbrio entre oferta e 
demanda? 

▪ Sugestão: criação de um conselho para os estudos dos incentivos da fachada ativa para 
avaliação permanente da evolução de seu desenvolvimento. 

o. Sugestão: criação banco de dados com de informações atualizada e disponibilizada via web 
das aprovações de projetos com o uso do incentivo de fachada ativa. 

Urban 
Systems" 
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• EM CONCLUSÃO FOI APRESENTADO 

Por fim, em complemento a abordagem acerca de Fachada Ativa, inovação que a 
legislação de São Paulo trouxe para o contexto urbano interpretou-se que mesmo com 
estudos realizados e zoneamentos definidos, a utilização desejada e a revitalização 
urbana, social e econômica esperada pode  não ocorrer. 

Entendemos, com a pesquisa realizada, que a implantação da Fachada Ativa 
proporciona um ganho urbanístico para a cidade e para a comunidade, pois 
impulsiona a dinamização de comércio e serviços locais, além da mobilidade e 
da acessibilidade. 

Permite que áreas degradadas ou subutilizadas sejam revitalizadas, promove a 
caminhada a pé qualificada, a implantação e utilização de áreas de estar, a 
possibilidade de maior segurança para o local, além do uso democrático do 
espaço urbano. 

Contudo, sem o embasamento técnico apropriado, na esfera urbanística e 
econômica, a Fachada Ativa não atinge a expectativa desejada para a cidade. 

 

rALHA 
PIW.890 000,538/2016 
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