Área de Estudo / Diagnóstico/ áreas de aplicação

Sacomã – Anchieta Urbana : delimitada entre Via Anchieta urbana, O objetivo desse estudo é realizar
ensaios de desenho urbano para
estrada das Lágrimas e rua frei sampaio
aplicação
no
processo
de
construção do meio urbano para os
novos
usos
e
necessidades
contemporâneas. Transformar as
áreas que caíram em desuso para que
novos usos possam ser dado para o
desenvolvimento
local,
fortalecimento
da
economia,
melhora da segurança, do meio
ambiente e da qualidade de vida dos
moradores . Foram desenvolvida
regras
para
aplicação
que
privilegiam
o
espaço
público
melhorando e transformando os
para que as pessoas façam uso do
espaço para lazer, entretenimento,
contemplação
aproveitando
ao
máximo os equipamentos oferecidos

MacroÁrea de
qualificação da
urbanização consolidada

pela cidade.
USO E OCUPAÇÃO ATUAL DA ÁREA

Avaliação da área :

Potencial :

Tráfego de carga pesada, galpões vazios, área de ocupação anormal (Favela do
Heliópolis) no entorno. Grandes quadras , gabarito baixo em sua maioria com
somente 2 pavimentos residenciais . Topografia em declive com acesso difícil
para a transposição. Próximo ao córrego dos meninos que encontra-se bastante
degradado. Casas vazias e comércio improvisado

Grande densidade demográfica na favela do Heliópolis;
Corredor centralizador de acesso da Via Anchieta e estrada
das lágrimas; Infraestrutura urbana disponível , terminal
Sacomã, monotrilho , trem urbano

Tráfego de
transporte
pesado

Hierarquizar
vias, criar
ciclovias em
vias locais

Vazios
urbanos

Privilegiar
mobilidade de
pedestres

quadras SEM
FRUIÇÃO

divididas em
pequenos lotes

Declividade da
topografia
segmenta a
quadra

Incentivar empreendimentos para
reconstrução de quadras com comércio no
térreo e usos corporativo e residencial nos
demais pavimentos. Permitir pública entre
fruição entre edifícios
INSTITUIÇÃO:

ATELIER ENSAIOS URBANOS

Economia
FRÁGIL Pequeno
comércio local

UNIAN ABC UNIVERSIDADE
ANHANGUERA DE SÃO PAULO

Melhorar estrutura
viária para pedestres e
ciclista e incentivar
pequeno comércio e
serviço locais

EQUIPE :
CAMILA JAPONA
CAROLINE JAPONA
MARINA ISHIHARA

Áreas de
ocupação
irregular
consolidadas
(favela)

Trabalhar área de ZEIS com
tipologia de quadras aberta.
Obrigatoriedade de implantação
de equipamentos culturais

Calçadas
irregulares,
ESTREITAS

Exigir largura
mínima
Padronização
calçamento com
material drenante
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Criar via de transporte público leve
sobre trilhos movido a energia renovável

Aumento das calçadas para priorizar o
pedestre NO CORREDOR PRINCIPAL

Criar via local para veículos leves e
ciclista

Criação de calçadões – incentivo ao
pequeno comércio e serviços locais

Melhorar mobilidade
urbana
Permitir fruição nas
quadras, adequar usos

Melhorar meio ambiente
e segurança

Objetivos / tipos de intervenção e estímulos/proposta

Separar trafego veículos
pesados

Faixa de serviço

Faixa livre
Faixa de acesso
ao comércio

Permitir ligação entre prédios
nos pavimentos superiores fruição aérea entre
edificações

Parceria com iniciativa privada
para estabelecimento de
equipamentos âncoras

Incentivar empreendimentos
para reconstrução de quadras
com fruição e limitar muros na
fachada

Em áreas de declive acentuada
inserir circulação vertical
pública na edificação

Estabelecer cotas ambientais exigindo
10% de varanda verde em cada
pavimento construído. Contrapartida
aumento do Gabarito

Privilegiar tipologia de
imóveis uso misto com térreo
para uso comercial e bulevar

Reconstrução de quadras

Comércio / serviços

Limite fachadas

Residencial

Limitar fechamento das
fachadas com muro cego em
30%

tipologia quadras para ZEIS –
Habitação social - quadras livres
com ruas públicas tipologia
bairro com fruição pública

Uso noturno e melhoria do aspecto
econômico. Regulamentar uso das
vagas de rua entre 17 e 22hs para
food truck e similares

Obrigatoriedade de inclusão de
equipamento cultural e de saúde em
projetos de ZEIS

Museu

Equipamentos âncoras
Fluxo de pedestres

Loteamento
Quadras -livres

Comércios / serviços
Direito outorga onerosa

Fruição pública

INSTITUIÇÃO:

ATELIER ENSAIOS URBANOS

UNIAN ABC UNIVERSIDADE
ANHANGUERA DE SÃO PAULO

EQUIPE :
CAMILA JAPONA
CAROLINE JAPONA
MARINA ISHIHARA

Centro cultural
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vamos tomar as ruas

Proposta de intervenção - lotes declividade acentuada

INFRAESTRUTURA
PARA TRANSPORTE
PÚBLICO DE
QUALIDADE

FRUIÇÃO NA
QUADRA

Instrumentos
Urbanísticos
aplicados
VARANDA VERDE NAS
EDIFICAÇÕES PARA
MELHORAR
QUALIDADE
AMBIENTAL

INCENTIVO AO
USO DE
CICLOVIA

CALÇADAS
LARGAS PARA
PREVILEGIAR O
PEDESTRE

Legenda
Direito outorga onerosa

Comércios / serviços

Residencial

Corporativo

PERSPECTIVA GERAL DE APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
INFRA
ESTRUTURA
URBANA

EDFICAÇÕES
ATRAENTES
ÀS PESSOAS

ASPECTOS
ECONÔMICOS

SEGURANÇA

Cidade melhor para todos
MOBILIDADE
URBANA

AMBIENTE
AGRADÁVEL
NAS RUAS

EDUCAÇÃO

INSTITUIÇÃO:

ATELIER ENSAIOS URBANOS

UNIAN ABC UNIVERSIDADE
ANHANGUERA DE SÃO PAULO

ASPECTOS
SOCIAIS

EQUIPE :
CAMILA JAPONA
CAROLINE JAPONA
MARINA ISHIHARA
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