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Figura 2: Recorte do mapa da cidade de São Paulo em 1841.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2008.

Edição: ANTICO, 2018.

 Com a cultura cafeeira, o bairro tem seu desenvolvi-
mento intensificado no século XIX. A princípio o transporte 
de mercadorias do interior de São Paulo para o porto de 
Santos era feito pelas tropas de mula e o bairro da Luz era 
um dos possíveis pontos de pouso. Porém, em 1860, devi-
do a precariedade do transporte é organizada a Companhia 
Inglesa com a finalidade de planejar a implantação da ferro-
via em São Paulo. O desenvolvimento da primeira linha fér-
rea é descrito brevemente por José Geraldo Simões Junior 
e Roberto Righi no livro Um Século de Luz:

  A representação cartográfica elaborada por Carlos 
Frederico Rath em 1868 (Figura 3), é o primeiro documento 
cartográfico a representar a Estrada de Ferro e a Estação 
da Luz. A partir das anotações elaboradas à lápis posterior-
mente pelo próprio autor, enfatiza-se o rápido desenvolvi-
mento da região possibilitado pela implantação da ferrovia. 
Nessa representação novamente são destacados o Jardim 
da Luz em vermelho, o Convento da Luz em amarelo e a 
Casa de Correção em laranja. Além disso, é destacada a 
Igreja de São Cristóvão em marrom:

 Além da estrada férrea Santos-Jundiaí, foram insta-
ladas outras linhas - Sorocabana, Ituana, Mogiana e Bra-
gantina - de modo que fosse criada uma malha ferroviária 
com encontro na Estação da Luz. Por esse motivo diversos 
autores defendem a importância dessa estação para o de-
senvolvimento de seu entorno: 

“Em 1865, essa estrada de ferro já unia 
Santos. Três anos depois atingiria Jundiaí. 
Finalmente em 1872 chegaria a Campinas, 
criando assim todas as condições favorá-
veis à expansão das fazendas do café pe-
los sertões de Rio Claro”. (RIGHI; SIMÕES 
JUNIOR, 2001, p. 146)

 

Figura 3: Recorte do mapa da cidade de São Paulo em 1868.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2008.

Edição: ANTICO, 2018.
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 “Modesta, a Estação da Luz passaria a 
adquirir imensa importância para a cida-
de, exercendo um grande impacto em todo 
o bairro da Luz, valorizando-o e fazendo 
com que os olhos da administração pública 
se voltassem para aquela porção norte da 
cidade, realizando obras de melhoria no lo-
cal e integrando o bairro à área central da 
cidade.” (RIGHI; SIMÕES JUNIOR, 2001, 
p. 147)

“Mais tarde, em 1865, com a Estação da 
Luz inaugurada na mesma área, criou-se 
um setor urbano comprometido com o 
destino metropolitano da cidade. Junto à 
Estação da Luz, equipamentos comerciais 
e hoteleiros transcendiam já desde sua 
criação às demandas estritamente locais”. 
(MEYER, 2001, p. 23)

 Outra consequência da instalação da ferrovia abor-
dada por ambos os autores foi o crescimento populacional 
na cidade de São Paulo, resultando na proliferação de no-
vos loteamentos e nos “encortiçamentos” de residências 
existentes. (RIGHI; SIMÕES JUNIOR, 2010)
 No livro Pólo Luz, de Regina Meyer (2010), a estação 
não é abordada como um equipamento isolado, leva em 
consideração o Jardim da Luz de 1825. Juntos eles teriam 
contribuído para o desenvolvimento do bairro:

 Segundo Meyer (2010), em 1870 a população da ci-
dade era em torno de 32 habitantes, em 20 anos o número 
passa a ser 65mil habitantes. A autora também chama aten-
ção aos novos loteamentos, esses por serem de antigas 
chácaras geravam uma malha descontinua e fragmentada. 
Além da questão da “periferia” industrial, classificada pela 
arquiteta como fabril e proletária, dando continuidade ao 
processo de segregação social. 
 Tal crescimento populacional é evidenciado na planta 
da cidade elaborada pelo engenheiro chefe da Companhia 

 A partir da análise do mapa da cidade de São Paulo 
de 1897 (Figura 5), organizado por Gomes Cardim, nota-se 
que o desenvolvimento da região foi intensificado. Toda a 
envoltória da linha férrea estava arruada nesse trecho da 
cidade, não é possível identificar grandes glebas referen-
tes as chácaras que tornavam a malha urbana descontínua. 
Nesse período os territórios hoje referentes aos bairros da 
Luz, Santa Ifigênia e Campos Elísios eram os mais procura-
dos (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2008).

Cantareira, Henry B. Joyner em 1881 (Figura 4). É notável 
o crescimento da própria Estação da Luz e de seu entorno: 
os Campos Elísios são arruados, há diversos loteamentos 
em frente a atual Avenida Tiradentes e Rua Mauá. Segundo 
Simões Junior e Righi (2001), nesse ano a área da Luz era 
consolidada com seus principais equipamentos e residên-
cias localizadas em frente à Avenida Tiradentes.

Figura 4: Recorte do mapa da cidade de São Paulo em 1881.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2008. 

Edição: ANTICO, 2018.
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Tiradentes com a Estação da Luz e a Rua Florêncio de 
Abreu. No canto esquerdo é possível identificar a Igreja de 
São Cristóvão. Novamente, nota-se a forte ocupação das 
quadras nesse período.

 A consolidação do bairro também pode ser analisada 
através de imagens coletadas da década de 1920 presen-
tes no livro São Paulo anos 20: andar, vagar, perder-se. Na 
primeira imagem (Figura 6), obtida no topo da torre da Esta-
ção da Luz, tem-se em primeiro plano a quadra delimitada 
pelas ruas Mauá, da Conceição, rua General Couto Maga-
lhães e a atual Avenida Cásper Líbero. Nota-se praticamen-
te a ausência de áreas não utilizadas nesse bairro, todas 
as quadras são ocupadas por edificações, essas predomi-
nantemente baixas. Já na imagem seguinte (Figura 7), des-
taca-se outra área do bairro da Luz: o encontro da Avenida

Figura 5: Recorte do mapa da cidade de São Paulo em 1897.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2008. Colocar norte.

Edição: ANTICO, 2018.

Figuras 6 e 7: Fotografias da região da Luz na década de 1920.
Fonte: JARDIM; MENDES; MUSA, 2003.

 “Na Luz ocorre a consolidação quase 
definitiva do arruamento do bairro, com a 
ocupação da várzea dos rios Tamanduateí 
e Tietê, que se desdobra com a expansão 
do Pari e Canindé.” (RIGHI; SIMÕES JU-
NIOR, 2001, p. 144)

 



16

 De qualquer modo, o período marcado entre o final 
do século XIX e a década de 1930 é considerado o apogeu 
do bairro no livro Um Século de Luz. Além de apresentar a 
melhor infraestrutura urbana naquele momento, - era provi-
da de iluminação , energia elétrica, rede de água, rede de
esgoto e linhas de bonde - a Luz ganhava o redesenho da 
avenida de mesmo nome com áreas verdes e recebia diver-
sos equipamentos públicos - edificações monumentais no 
estilo classicizante ou eclético. Nesse período, as classes 
mais ricas e dirigentes buscavam basear-se na cidade de 
Paris para edificar seus equipamentos e criar ruas arboriza-
das semelhantes aos bulevares. Uma última característica 
que marcava o sucesso econômico da região era a ocupa-
ção dos Campo Elíseos pelos casarões dos barões de café. 
 Entretanto, o desenvolvimento do bairro da Luz sem-
pre foi fortemente influenciado pela ferrovia:

fator contribuinte para a desvalorização foi a implantação da 
Estação Rodoviária próxima a Praça Júlio Prestes.
 Tal declínio fez com que ao longo dos anos o cená-
rio encontrado no bairro da Luz se transformasse intensa-
mente. A área passou a ser marcada por seus encortiçados, 
pela ocupação popular de suas ruas, boca de lixo, por seus 
pequenos comércios frequentemente informais e pela pros-
tituição. (FRÚGOLI JUNIOR, 2016)
 Por continuar a apresentar características de certas 
centralidades, o bairro da Luz foi alvo de diversos estudos 
e propostas de projetos de intervenção. Segundo Regina 
Meyer, a retomada de projetos na área só foi possível pela 
revalorização do espaço público, elemento que pode ser 
considerado uma herança histórica de potencial na área da 
Luz.
 Antes de mencionar alguns projetos já propostos se-
lecionados para esta pesquisa, é pertinente destacar um 
comentário e Heitor Frúgoli Jr, no capítulo 9 do livro Plurali-
dade Urbana em São Paulo. O autor defende que a Luz não 
seja tratada como um bairro, mas uma região, pois a maio-
ria dos estudos abrangem territórios maiores que o bairro 
- como poderá ser percebido pela análise dos projetos sele-
cionados. O autor defende seu ponto de vista alegando: 

 O primeiro estudo elaborado a ser destacado é de 
1974 do escritório Rino Levi Arquitetos Associados, chama-
do Área Urbana – Renovação da Luz encomendado pela 
Cogep. Nesse trabalho foi desenvolvido um diagnóstico e 
mapeamento da área nomeada Z8-007 segundo a legisla-

 Portanto, o declínio dessa região está fortemente li-
gado com a valorização do automóvel em relação às fer-
rovias no país. As primeiras dificuldades enfrentadas pelo 
bairro estavam atreladas a dificuldade de conexões pela, já 
comentada, urbanização fragmentada devido ao loteamen-
to de chácaras e pela barreira que os trilhos do trem e pátios 
de manobra ocasionavam na cidade. 
 Esses problemas são intensificados com o Plano de 
Avenidas de 1930, com a criação da Avenida Tiradentes e 
da Avenida do Estado por apresentarem características de 
vias expressas e assim comprometem as vias locais. Outro

“A definição do trecho de cidade e o con-
junto de questões denominado Pólo luz 
representam uma oportunidade importante 
para indicar um ciclo urbano cujo elemen-
to-chave tem sido a relação estabelecida 
entre a cidade e a instalação de uma im-
pactante infra-estrutura produtiva: a ferro-
via.” (MEYER, 2001, p. 19) 

“É preciso inclusive levar em conta que 
não há uma circunscrição oficial e precisa 
sobre os limites da Luz [...], isso sem fa-
lar do papel desempenhado por diversos 
programas de intervenção pública no sen-
tido de nomear (e assim, instituir) o territó-
rio, de formas diversas e justapostas [...]” 
(FRÚGOLI JUNIOR, 2016, p. 251)
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 Esse trabalho visou a implementação de um novo 
plano de circulação viária para reduzir o impacto das vias 
de grande porte e mudanças na normatização para o uso do 
solo. Dessa forma, pretendia-se incentivar o adensamento 
populacional na área com a implantação de conjuntos habi-
tacionais, melhorar a qualidade de vida dos moradores ao 
inserir centros educacionais e postos de saúde. Por conse-
quência essas ações gerariam uma valorização do patrimô-
nio histórico e ambiental da região. (IZZO JÚNIOR, 2001)
 Dez anos de depois, surge o Projeto Luz Cultural 
coordenado pela arquiteta Regina Maria Prosperi Meyer 
junto da Secretaria de Estado da Cultura. O perímetro de

 intervenção do projeto era marcado pelo Rio Tamandua-
teí, a Avenida Rio Branco e a Rua Mauá. Para esse projeto 
era necessária a colaboração dos moradores da área como 
meio de defender as suas remoções:

 A intenção era que as pessoas passassem a utilizar 
as áreas públicas: praças seriam reurbanizadas, edifícios 
de valor histórico adequadamente iluminados, melhorias na 
comunicação visual, a ocupação da Oficina Cultural Oswald 
de Andrade pela Orquestra Jovem de São Paulo, preten-
dia-se a criação do programa Leitura no Parque aliado à 
Secretaria Municipal da Cultura e divulgar apresentações 
 

ção urbana vigente. O perímetro desse trecho era marcado 
pela ferrovia, Avenida do Estado, Avenida Cruzeiro do Sul, 
Rua Prates e pelo Rio Tietê. Nota-se ser uma área maior do 
que apenas o bairro da Luz.

“O projeto propunha a criação de laços en-
tre a comunidade e a área da Luz por meio 
de ações que trouxessem à tona novas 
percepções daquele espaço e novas for-
mas de interagir com ele.” (IZZO JÚNIOR, 
2001, p. 134)

Figura 8: Projeto de Renovação Urbana do escritório Rino 
Levi Arquitetos Associados.

Fonte: MEYER; IZZO JÚNIOR, 2001.

Figura 9: Proposta Projeto Luz Cultural.
Fonte: MEYER; IZZO JÚNIOR, 2001.
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 da banda da Polícia Militar. “Em poucos meses, porém, a 
falta de continuidade de alguns dos programas e de apoio 
às reivindicações levou ao encerramento prematuro da ini-
ciativa.” (IZZO JÚNIOR, 2001)
 Em 1996 é lançado um concurso pela Sehab para 
melhorias no centro. O projeto vencedor levou em consi-
deração a área da luz, levantando problemas semelhantes 
àqueles apontados em 1974 pelo escritório de Rino Levi. 
Ocorreria um redesenho da Avenida Tiradentes com seu re-
baixamento e alterações nas linhas férreas. Todavia, consi-
derou-se um investimento alto e de longo prazo, não sendo 
executado. Dois anos depois o IPHAN apresenta o Projeto 
Luz, novamente não bem sucedido. Este pretendia valorizar 
os patrimônios do bairro, potencializando sua vocação cul-
tural gerando um circuito de lazer e turismo na cidade. 
 Em 2001, começa-se uma discussão à cerca do 
PRIH. A partir do reconhecimento de um conjunto de qua-
dras que apresentassem habitações precárias, visava-se 
execução de reformas ou construção de novos conjuntos 
habitacionais. Como um projeto piloto, avançou-se no deba-
te do PRIH-Luz a área foi delimitada e elaborados estudos 
mais profundos de reconhecimento. Porém não saíram do 
papel. (DIOGO, 2004)

 O último projeto selecionado foi divulgado em julho 
de 2011, o Nova Luz. Sua área de intervenção, formada 
por 47 quadras, foi delimitada pela Rua Mauá, Rua Casper 
Líbero, Avenida Ipiranga e Avenida Duque de Caxias. Seu 
objetivo é valorizar o patrimônio histórico da área, aumento 
da densidade habitacional devido aos seus eixos de trans-
porte, consolidação da área de ZEIS 3 para a promoção de 
mais de 1.500 unidades habitacionais e criar uma rede de 
espaços públicos para recepcionar usuários, moradores e 
trabalhadores. (PREFEITURA, 2011). 

 Segundo Nibberth Silva (2011), em uma matéria para 
a revista Arquitetura e Urbanismo, o Projeto Nova Luz teria 
como objetivo a valorização imobiliária de modo a evitar a 
gentrificação dos moradores anteriores a intervenção. Uma 
das maiores polêmicas desse projeto aborda por diversos 
autores é a questão das inúmeras desapropriações da área: 

Figura 10: Recorte de mapa com a delimitação do PRIH-Luz.
Fonte: DIOGO, 2004.

Figura 11: Delimitação do Projeto Nova Luz e sua subdivisão.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2011.
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 Se realizadas essas desapropriações 378 habitantes 
seriam realocados em áreas próximas dentro do Nova Luz. 
Aqueles que fossem proprietários receberiam imóveis equi-
valentes e os locatários receberiam propostas de aluguéis 
proporcionais às rendas desses. (SILVA, 2011)
 Para uma melhor compreensão do histórico do proje-
to e o motivo de sua não implantação, é necessário retomar 
a um período anterior a ele. Em 2005, quando José Serra 
assumia o cargo de Prefeito de São Paulo, foram noticia-
das diversas operações policiais no centro da cidade oriun-
das do programa “Operação Limpa”. Devido as polêmicas 
dessas operações, em 2006, na gestão de Gilberto Kassab, 
passa-se a abordar da “Operação Nova Luz”. Pelo próprio 
Prefeito ter abordado no objetivo de apagar o nome “Cra-
colândia”, o programa continua a ser considerado polêmico 
apesar das supostas mudanças. (CORREA, 2015)
 Anos depois, em janeiro de 2012, as operações ocor-
rem novamente. Nesse momento, o projeto “(...) é suspenso 
por liminar com base na ausência de audiências públicas 
para decidir sobre o uso da concessão urbanística.” (COR-
REA, 2015, p. 55). Dois meses depois é evidenciada a não 
aprovação do projeto por parte da população local na se-
guinte passagem da dissertação de Vanessa: 

 Segundo Correa (2015), na campanha eleitoral de 
2012 apenas José Serra afirma interesse em continuar o 
programa Nova Luz. O candidato vencedor, Fernando Ha-
ddad, engaveta o projeto ao assumir o poder declarando a 
presença do equívoco no projeto em delegar poder extra-
ordinários ao poder privado. A mestranda também defende 
que o projeto era justificado como uma promoção imobiliá-
ria. Com isso, o Nova Luz deixa de ser discutido como uma 
proposta de intervenção para a região.

 

“A concessionária que vencer a licitação 
para executar o projeto da Nova Luz de-
verá desapropriar, comprar e demolir ou 
reformar 546 imóveis, totalizando 23% da 
área construída e 55% da superfície da 
área ser revitalizada.” (SILVA, 2011, [inter-
net]) 

ar nela após as intervenções” (CORREA, 
2015, p. 55)
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Figura 13: Mapa com sistema de transporte público da área. 
Fonte: GEOSAMPA, 2016.

Edição: ANTICO, 2018.

presente dentro do perímetro de estudos é a Tiradentes, de 
porte menor, dessa forma é servida apenas pela linha Azul 
do metrô. (Figura13)
 Outra opção de transporte público na região é o ôni-
bus. Apesar de esse não ter uma relação direta com seu 
histórico como a CPTM, mostra-se eficiente devido à pre-
sença do Terminal de Ônibus Princesa Isabel nas proximi-
dades, das faixas exclusivas de ônibus em vias principais 
de tráfego e presença de diversos pontos de ônibus. (Figu-
ra 13)

Luz, que por ligar diferentes modais de transportes na zona 
central, possibilita a circulação de um número considerá-
vel de usuários diariamente. Segundo dados de janeiro de 
2018 coletados pela ARBIFER, essa é a segunda estação 
mais movimentada incluindo o metrô e a CPTM, perde ape-
nas para o movimento da estação Sé. “A estação da Luz, 
hoje epicentro de quatro linhas, na soma simples tem cerca 
de 425 mil usuários circulando por ela” (ARBIFER, 2018)
 Para reforçar as vantagens da região da Luz quanto 
a sua localização e qualidade de transporte público, pode 
ser citada uma passagem de Izzo Júnior (2001) no livro 
Pólo Luz:

 Essas características se mostraram importantes para 
a implantação do projeto: torres residenciais HIS e HMP. 
Pelo fato das unidades HIS serem subsidiadas pelo gover-
no, trata-se de uma população sem renda suficiente para 
comprar e manter um carro próprio. Portanto, é imprescindí-
vel a localização da moradia próxima aos modais de trans-
porte público. Essa questão é reforçada no livro Reconstruir 
o centro: reconstruir a cidade e a cidadania, da Prefeitura de 
São Paulo (2001). Ele apresenta dados levantados como a 
quantidade de pessoas que circulavam pelos bairros cen-
trais da cidade em 2001, 2 milhões de pessoas. Dessas 500 

 O sucesso do transporte público nessa parte da cida-
de está atrelado também a sua localização privilegiada no 
centro expandido, assim não se localiza muito distante de 
nenhuma zona. . Deve-se ressaltar novamente a Estação da

“O reconhecimento do papel singular da 
área da Luz no contexto metropolitano de 
São Paulo, por conta de suas característi-
cas histórico-culturais, pelo intenso trânsito 
de passagem decorrente da ligação estru-
tural norte-sul da cidade e, ainda, por sua 
potencialidade enquanto ponto privilegia-
do de interseção intermodal do transporte 
público (ônibus-metrô-trem metropolitano), 
coloca-a como objeto de estudo obriga-
tório em todas as tentativas de reorde-
nação urbana que envolva a área central 
da cidade.” (IZZO JÚNIOR, 2001, P. 129)
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circulavam apenas a pé, sendo um dado atrelado a renda 
dessa população.
 A análise do uso e ocupação do solo foi elaborada 
com base nas visitas in loco. Notou-se incompatibilidade 
com as informações fornecidas pelo Geosampa e aquelas 
recolhidas nas pesquisas de campo, por esse motivo as 
informações fornecidas pela plataforma on-line não foram 
consideradas. Com o objetivo de facilitar a leitura dos da-
dos coletados, as edificações existentes foram divididas em 
4 grandes vertentes separadas por suas características e, 
consequentemente, por seus períodos históricos.
 O primeiro grupo é referente aos antigos sobrados 
e vilas operárias. Esses localizam-se em pequenos lotes, 
sem recuos laterais ou frontal, com exceção da entrada das 
casas da Vila Economizadora que apresentam um pequeno 
recuo apenas na porta. Atualmente são utilizados como ha-
bitação (comum e cortiços) e comércio. (Figura 14)

Mais recentes que os sobrados, o próximo grupo refere-
-se aos galpões de uso comercial. Esses encontram-se em 
grandes lotes e, na maior parte dos casos, não apresentam 
recuos laterais ou frontais. Suas principais localizações são 
na Rua da Cantareira e na Rua São Caetano. (Figura 15)
 Quanto à terceira classificação, pode-se destacar os 
primeiros edifícios da região. Seus gabaritos variam em tor-
no de 3 a 5 pavimentos e não apresentam recuos laterais ou 
frontais. Alguns apresentam varandas, que devido à ausên-
cia do recuo frontal avançam sobre a calçada. (Figura 16)
 

Figura 14: Sobrados sem recuos.
Autor: ANTICO, 2018.
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 Por fim, o último grupo e mais recente é o das tor-
res residenciais de gabaritos elevados, esses variam de 10 
a 17 pavimentos. Alguns apresentam recuos laterais e/ou 
frontais, sendo mais frequente a presença apenas dos re-
cuos laterais. Na figura 17, nota-se pequenos afastamentos 
nas laterais e frente do lote. Enquanto isso, na figura 28, 
percebe-se que o edifício ocupa o limite frontal e um dos 
limites laterais do terreno. Em alguns casos, essas edifica-
ções geram conflitos com as pré-existências tombadas em 
seu entorno quase que imediato, assunto que será tratado 
de forma mais detalha mais a frente neste capítulo.
 

Figura 16: Pequeno edifício.
Autor: ANTICO, 2018.

Figuras 17 e 18: Edifícios mais recentes.
Autor: ANTICO, 2018.



26

 A compreensão dos usos da área envoltória ao terre-
no onde o projeto venha a ser implantado é imprescindível 
para que seja possível criar uma conexão entre eles. Além 
de garantir que o programa desenvolvido faça sentido no 
lugar que venha a ocupar. Por esse motivo, definiu-se que 
seu térreo teria o uso comercial, devido à forte presença 
desse uso no entorno como um todo, principalmente ao lon-
go da Rua São Caetano e Rua da Cantareira.
 Outro fator importante que deve ser analisado pre-
viamente é o zoneamento do lote o qual se pretende de-
senvolver o projeto. No caso, dentro do perímetro de estudo 
selecionado encontra-se a área do PRIH-Luz. Apesar de 
não ter sido desenvolvido, como explicado no capítulo ante-
rior, ocasionou em uma alteração do zoneamento. A mesma 
área passou a ser classificada como ZEIS 3, ou seja, um 
uso propício à implantação de habitação de interesse so-
cial. Portanto, delimitou-se a escolha do terreno por algum 
daqueles que já estivessem de acordo com o zoneamento. 
(Figura 19) As demais classificações presentes na área não 
eram favoráveis a implantação de habitação social.
 A área selecionada para a implantação das unida-
des habitacionais atualmente é ocupada por duas quadras. 
A escolha se deve pelo zoneamento favorável e por apre-
sentar deficiências com potencialidade de melhoria. Por 
exemplo, a presença de habitações em estado precário, ris-
co de alagamento decorrente das chuvas e a necessidade 
um redesenho das quadras. O Projeto Arco do Tietê propõe 
transformações para essa área, que foram utilizadas como 
diretrizes para a intervenção.

 A análise das habitações, com destaque aos HIS e HMP, 
será aprofundada neste tópico por ser o principal uso do projeto 
resultante desta monografia. Como abordado anteriormente há 
uma área composta por 15 quadras classificada como ZEIS 3. 
Devido a esse motivo, atualmente essa área apresenta 2 con-
juntos de habitação social. O primeiro, o Empreendimento 25 
de Janeiro, é composto por 7 torres. Dessas 4 são HIS e 3 são 
HMP, localizadas na Rua 25 de Janeiro e projetadas pelo Núcleo 
Arquitetos Associados S/C (NETO, 2013). Já o segundo, a PPP 
São Caetano, é composto por 1 edifício horizontal, localizado na 
Rua São Caetano. O projeto legal foi elaborado pelo CDHU e, 

Figura 19: Mapa do zoneamento de São Paulo. 
Fonte: GEOSAMPA, 2014.

Edição: ANTICO, 2018.
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posteriormente, foi desenvolvido pela Construtora Canopus, 
sendo um dos exemplos de obras entregues na PPP da Ha-
bitação (Figura 20).
 Devido à localização de ambos empreendimentos 
ser próxima de edifícios tombados na região da Luz, suas 
análises tornaram-se diretrizes para o projeto. Faz-se ne-
cessário abordar brevemente sobre o processo de tomba-
mento dos patrimônios da região da Luz. O órgão com a 
competência de elaborar as leis de envoltória de um edifício 
tombado é o CONPRESP, na maioria dos casos é esclare-
cido de maneira clara qual o raio de envoltória, dentro dele 
qual o limite de gabarito, se há necessidade de recuos, en-
tre outros. Todavia, no caso da região da Luz, esses patri-
mônios já eram tombados pelo CONDEPHAAT, a resolução 
do CONPRESP apenas reconhece esse tombamento e não 
cria as condicionantes para aprovação de projetos no raio 
de 300m. Na Resolução N°.05/91, o órgão municipal tomba 
“ex-officio” com base nas Leis n°10.032/85 e n°10.236/86 
todos os patrimônios da região no mesmo documento.

 Atualmente os projetos desenvolvidos na área envol-
tória desses edifícios tombados são aprovados caso a caso 
no CONPRESP. Não apresentam um forte consenso sobre 
as condicionantes para a aprovação dessas intervenções, 
como é o caso dos dois conjuntos residenciais analisados. 
A PPP São Caetano se encontra à frente da Vila Economi-
zadora, por esse motivo segue o gabarito de edificações em 
seu entorno imediato, 5 pavimentos. Já no caso do Empre-
endimento 25 de Janeiro, suas torres têm 11, 12 e 16 pavi-
mentos. A de menor gabarito se encontra na mesma quadra 
da Igreja de São Cristóvão em uma distância inferior a 75m. 
(Figura 21)

Figura 20: Localização HIS analisados da área. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2018.

Edição: ANTICO, 2018.

 Figura 21: Localização dos patrimônios tombados e destaque aos 
conjuntos habitacionais analisados. 

Fonte: GEOSAMPA, 2018.
Edição: ANTICO, 2018
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 A partir desses estudos de pré-existênciais, decidiu-se 
quais os edifícios a serem mantidos nas quadras selecionadas 
para a implantação das habitações. As condicionantes para a 
escolha foram seus gabaritos (aqueles a cima de 3 pavimen-
tos foram mantidos) e a qualidade da edificação. As torres ha-
bitacionais projetadas apresentam gabaritos que respeitem a 
Vila Economizadora.  Importante destacar que não se visou o 
alcance do CA 4 devido as pré-existências relevantes em seu 
entorno e edifícios mantidos na própria área de intervenção. 
Como pode ser analisado na Figura 22, conforme as torres se 
afastam da vila seus gabaritos se tornam mais elevados. Ape-
sar da proximidade com o Liceu de Artes e Ofícios, a Rua João 

Teodoro não é estreita como a Rua São Caetano e o equi-
pamento não se encontra logo a frente do terreno de inter-
venção. 
 Retomando mais uma vez a ideia não desenvolvida 
do PRIH-Luz, é importante destacar que o motivo de es-
colha de sua área foi devido a forte presença de habita-
ções precárias na região. A figura 23 destaca que a maior 
parte dos cortiços presentes estão localizados justamente 
no interior da projeção do PRIH. Esse motivo reforça a ne-
cessidade da implantação de habitação de qualidade nessa 
zona. A intenção é que nesse projeto a população atendida 
seja aquela que já habita nessas quadras atualmente, para

Figura 22: Croqui relação dos gabaritos das torres do projeto 
com as pré-existências. 
Fonte: ANTICO, 2018.
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trazer uma melhor qualidade de vida a eles e tentar evitar a 
a consequência da gentrificação ao elabora uma interven-
ção.
 É importante frisar que muitas vezes os cortiços po-
dem passar desapercebidos, mas são fortemente presentes 
nessa área e de diferentes maneiras de gestão. Segundo 
Maura Pardini Bicudo Véras (2016), existem diversas clas-
sificações de cortiços, mas é dada ênfase as suas aproxi-
mações, descritas nessa passagem do texto pela autora:

 Quanto a análise da população atual da área ape-
nas as visitas in loco não forneceram informações suficien-
tes. Aos finais de semana as ruas locais apresentavam um 
grande movimento de moradores a utilizarem esse espaço

 Kohala (2016, p. 148-149) pesquisou sobre os cor-
tiços presentes no bairro da Luz, sua área de estudos foi 
muito semelhante a utilizada para análise dessa pesquisa. 
O autor delimitou seus estudos pela Avenida Tiradentes, 
Rua Mauá e Avenida do Estado. No seu primeiro estudo, 
em 1999, foram identificados 92 cortiços nos quais habita-
vam 765 famílias. Nesse ano, a média do valor de locação 
do metro quadrado dos cortiços era R$13,20, ao passo que 
o aluguel de casas formais era de R$7,40 por metro quadra-
do. 
 O pesquisador retomou seus estudos em 2011, 
identificando 104 cortiços. Comparando com os dados le-
vantados na pesquisa anterior, apenas 48 desses eram os 
mesmo de 1999, provando o dinamismo desse mercado. 
O valor médio de locação desses cortiços passou a ser R$ 
31,70 por metro quadrado, enquanto que o valor médio de 
aluguel formal era em torno de R$ 10,00 para casas de 1 
dormitório e de R$ 14,00 para apartamentos de 1 dormitó-
rio. (KOHALA, 2016)
 Segundo Luiz Kohara (2018), na aula aberta Cortiços 
e a luta por moradia digna realizada no dia 21 de agosto 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, há uma influência bastante 
negativa da moradia em cortiços para crianças e jovens. 
Segundo o pesquisador essas crianças não têm grandes 
desempenhos acadêmicos, pois não apresentam um lugar 
adequado para estudar. Além disso, não dormem direito em 
casa, como consequência não prestam atenção nas aulas.

“[...] é o caráter coletivo de utilização de um 
endereço, de um lote, de uma edificação, a 
indicar que tais moradores não dispõem de 
renda suficiente para usufruto de uma uni-
dade habitacional completa, cabendo-lhes 
a subdivisão [...], sendo que cada subunida-
de é ocupada por uma família, muitas vezes 
bastante numerosa.” (VÉRAS, 2016, p. 112)

Figura 23: Mapa localizando os cortiços da área. 
Fonte: GEOSAMPA, 2006.

Edição: ANTICO, 2018.
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como lazer, chama a atenção a presença de crianças andando 
com os pais e senhores de idade jogando cartas. Todavia ape-
nas essas análises não eram suficientes, as informações foram 
complementadas a partir da leitura de mapas disponibilizados 
no site do IBGE referentes ao Censo de 2010. Não foi possível 
localizar dados mais recentes.  
 A partir dessas informações notou-se que uma população 
significante entre 0 e 15 anos de idade em todo o perímetro de 
análise (Figura 24). Esses apresentam um dos maiores índices, 
todavia a faixa etária de 60 a 79 anos supera esse valor (Figura 
25). Uma dificuldade encontrada na leitura desses dados é a 
separação por idades disponibilizada no site, há grupos forma-
dos por um intervalo de 10 ou 15 anos enquanto há outros por 
apenas 4. Outros índices que aparentaram ser de interesse são 
dos grupos de 30 a 34 anos e de 40 a 45 anos, porém a com-
paração não pode ser feita com grande precisão pela falta de 
informações (Figuras 26 e 27).
 O conhecimento da faixa etária da população local faz-se 
necessário para determinar quais suas necessidades. A partir 
dos estudos de caso, abordados no capítulo 4, concluiu-se que 
para garantir a permanência da população que venha a habitar 
os HIS, é importante a presença de equipamentos sociais junto 
ao complexo habitacional.

Ao lado:
Figuras 24 a 27: densidade populacional na área de estudo. Faixas etárias 

de 6 a 15, 60 a 79, 30 a 34 e 40 a 44 anos (respectivamente)
Fonte: IBGE - Censo 2010.

Edição: ANTICO, 2018.
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EQUIPAMENTOS

 Conforme abordado no capítulo anterior, devido ao 
seu contexto histórico, a Luz apresenta diversos equipa-
mento culturais. Fato destacado como um dos motivos para 
se incentivar intervenções urbanas na área com intensão da 
sua revalorização. Inclusive, em alguns casos, a questão da 
cultura está presente no nome do projeto, por exemplo Pro-
jeto Luz Cultural. A figura 28 enfatiza a quantidade de edi-
ficações que promovam a cultura nessa região. Importante 
frisar a relação existente entre esses e os edifícios tomba-
dos, como o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz que 
abriga o Museu de Arte Sacra. Também se pode citar a Es-
tação da Luz que abriga o Museu da Língua Portuguesa, 
esse atualmente está em reforma devido ao incêndio em 
2015.
 Para o estudo dos equipamentos sociais, recorreu-se 
a outra fonte além do Geosampa, o Mapa de Desigualdade 
de 2016,  elaborado pela Rede Nossa São Paulo. Desta 
forma, possibilitou maior facilidade para um comparativo de 
índices com outros distritos da cidade. Importante ressal-
tar que esses comparativos foram elaborados por distritos, 
logo as informações coletadas não são referentes apenas 
ao bairro da Luz, mas ao distrito Bom Retiro. Desta forma 
a análise gráfica do Geosampa foi necessária para comple-
mentar as informações.
 A análise dos equipamentos sociais, iniciará por 
aqueles voltados para a educação. Organizando por faixa 
etária, será abordado primeiramente das creches, cuja in-
formação é disponibilizada apenas pelo Mapa de Desigual-

  As informações são fornecidas através de tabelas que comparam os índices de cada 
distrito, sendo possível fazer uma comparação entre o melhor e o pior em cada quesito 
analisado. Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/arqs/mapa-da-desigualda-
de-completo-2016.pdf>. Acesso em 16 ago 2018
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dade. Em 2016, das crianças que foram inscritas nas creches 
municipais do distrito Bom Retiro 81,37% foram atendidas. 
Esse índice não é um dos piores apresentados na tabela, 
como é o caso da Sé onde apenas 30% foram atendidas. 
De qualquer modo, 18% dos inscritos não obtiveram vaga, 
mostrando a necessidade de implantação de creches na 
área. Quanto a pré-escolas o índice é quase ideal, 97,29% 
dos inscritos obtiveram vagas em 2016 no Bom Retiro.
 A plataforma do Geosampa fornece informações a 
partir do ensino infantil até o nível de cursos técnicos. A par-
tir desses dados, percebe-se um número relevante de insti-
tuições de ensino em diferentes níveis de educação. Levan-
do em consideração a localização em uma área central e 
seu fácil acesso, conclui-se ser uma vantagem a presença

desses equipamentos. Em outras palavras, o público aten-
dido por essas instituições não necessita habitar na mesma 
região.
 Por sua vez, o estudo sobre os equipamentos volta-
dos à saúde na região da Luz apresentou um resultado insa-
tisfatório. Segundo os indicadores fornecidos pelo Mapa da 
Desigualdade, a proporção de leitos hospitalares públicos e 
privados para habitantes do Bom Retiro era 0 em 2016. É 
possível elaborar uma comparação com o maior indicador 
dessa categoria, 44 leitos na Bela Vista. 
  Além disso, a mortalidade infantil apresentou valo-
res altos que comprovam a ausência de um atendimento 
de qualidade. No Bom Retiro 15,5 crianças a cada 1.000 
crianças nascidas morrem em 2016 com menos de um ano.

Figura 28: Localização dos equipamentos culturais.
Fonte: GEOSAMPA, 2017.

Edição: ANTICO, 2018.

Figura 29: Localização dos equipamentos de educação.
Fonte: GEOSAMPA, 2017.

Edição: ANTICO, 2018.
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Esse se mostrou um dos cinco indicadores mais altos, o pior 
é no Pari com valor acima de 23 crianças e o melhor, em 
Pinheiro com número inferior a 2. Segundo a mesma fonte, 
a idade média ao morrer no distrito analisado é em torno 
de 69 anos, mediano em relação aos demais. O dado que 
se apresenta como o “causador” dos péssimos resultados 
obtidos no levantamento é o número de unidades básicas 
de saúde. No distrito a cada 10.000 habitantes, há apenas 
0,266 UBS’s.
 Analisando as informações disponibilizadas pela Pre-
feitura de São Paulo, confirma-se o baixo número de equi-
pamentos voltados para a saúde na região. Não há nenhum 
hospital nas proximidades e apenas 1 UBS:

 Por fim, decidiu-se quais equipamentos seriam con-
templados no programa. Visando a população infantil, que 
se mostrou significante, seria anexado o programa de cre-
che que atenderia os grupos A, B e C conforme os parâme-
tros da prefeitura. Pensando nos problemas que o bairro 
apresenta com relação a saúde, visa-se a implantação de 
uma UBS. O último equipamento inserido no programa visa 
a convivência entre as faixas etárias em um centro comu-
nitário. Notou-se que a população utiliza as ruas de menor 
tráfico como espaço de lazer aos finais de semana, esse 
centro comunitário teria espaço para os jogos de cartas dos 
idosos, o jogo de sinuca e tênis de mesa dos jovens, espa-
ços para leitura, espaços para a recreação das crianças que 
brincam as calçadas, além de apresentar “lan houses” para 
garantir o acesso a internet com baixo custo.
 Para possibilitar que o Complexo Habitacional Luz 
apresentasse tantos usos decidiu-se anexar outra quadra 
à área de intervenção, essa selecionada a partir do projeto 
Arco do Tietê, do zoneamento e do uso do solo. A sua lo-
calização seria ao norte da primeira quadra escolhida para 
intervenção e ela apresentaria apenas dois dos equipamen-
tos presentes no programa. Atualmente é ocupada por uma 
transportadora e seu zoneamento é favorável para o uso 
proposto, trata-se de uma Zona de Centralidade. Além dis-
so, criaria um eixo de equipamentos na Rua João Teodoro 
iniciado pela base da polícia militar, seguido da Igreja de 
Santo Expedito, o departamento de polícia, o Liceu de Artes 
e Ofícios e a quadra dos equipamentos contendo o Centro 
Comunitário e a UBS (Figura 31).

Figura 30: Localização dos equipamentos de saúde. 
Fonte: GEOSAMPA, 2017.

Edição: ANTICO, 2018.
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Figura 31: Croqui de distribuição do programa de projeto.
Autora: ANTICO, 2018.

de estudos, faz-se necessário comentar aquelas em vigên- 
cia ou as que se pretende implantar. No caso das Opera-
ções Urbanas, atualmente a área não se encontra dentro 
de nenhuma delas. Entretanto está localizada no entorno 
imediato da OU Centro e bem próxima da OU Água Branca 
(Figura 32). Devido à proximidade, é possível que reflexos 
da intervenção ocorram na área de análise, porém provavel-
mente seria uma intervenção a longo prazo. 

 Devido a retomada, feita no capítulo anterior, das 
propostas de intervenção urbana já elaboradas para a área

PROJETOS URBANOS NA ÁREA E ENVOLTÓRIA
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Figura 32: destaque as OU’s próximas da área de estudo.
Fonte: GEOSAMPA, 2015.

Edição: ANTICO, 2018.

Figura 33: Mapa Projeto Arco Tietê, destacando a área de estudo.
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016.

Edição: ANTICO, 2018.

 Quanto aos projetos que ainda estão em fase de 
aprovação, tem-se o Arco do Tietê. Devido as grandes di-
mensões desse projeto, ele foi dividido em subáreas, aque-
la que interessa nesse trabalho é a Área de Intervenção 
Urbana Centralidade da Metrópole, delimitada no mapa lo-
calizado ao lado.

 Conforme capítulo 5 do Projeto de Lei n°581/2016, 
nesta subdivisão do projeto é perceptível a subutilização da 
área construída dos lotes tanto dos públicos como privados.  
Há uma passagem do projeto de lei que resume qual seria 
a sua intenção para a melhoria dessas áreas consideradas 
privilegiadas:

“É pautado pela sua condição de área de 
várzea e traz diretrizes para a criação e 
qualificação de áreas verdes existentes 
formando uma rede e dando ênfase ao 
papel ambiental e social destes parques 
e praças. Traz como desafio qualificar o 
habitat dos atuais e futuros moradores da 
área, incrementando as ofertas de equipa-
mentos e espaços de lazer e recreação, 
melhorando a mobilidade e garantindo 
oferta de empregos na região.” (PREFEI-
TURA DE SÃO PAULO; SP-URBANISMO, 
2016, p. 53).
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 A influência direta do Arco do Tietê no projeto é a 
criação de um eixo verde na extremidade das duas quadras 
mais próxima ao Rio Tamanduateí, além de propor a im-
plantação de um equipamento na quadra entre a Rua João 
Teodoro, Rua da Cantareira, Rua Dr. Joel Jorge Miranda e 
a Avenida do Estado. Desta forma o programa passaria a 
contar com área verde para o lazer também. (Figura 34)

 Por fim, há outro projeto com uma área delimitada 
não muito precisa, mas que abrange o perímetro de análise, 
a PPP da Habitação. Este projeto está em andamento atu-
almente e, inclusive, algumas de suas obras já foram con-
cluídas. Por ser um dos principais focos desse estudo, será 
abordado mais a fundo no capítulo seguinte.

Figura 34: Croqui de distribuição do programa de projeto com a delimi-
tação da área para seguir diretrizes do Arco do Tietê.

Fonte: ANTICO, 2018.
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HISTÓRICO DA PPP DA HABITAÇÃO

Paulo e Minas Gerais, PPP para rodovias do estado de São 
Paulo e a PPP do Projeto Porto Maravilha no Rio de Ja-
neiro. Há autores como Rangel (2007) que incluem obras 
como a fer- rovia inglesa na categoria de PPP junto das 
primeiras obras de infraestrutura urbana da cidade de São 
Paulo, como iluminação pública. 

 Em setembro de 2011 é criada a Casa Paulista, ou 
Agência Paulista de Habitação Social. Nesse período, mui-
tos autores se mostraram entusiasmados com a ideia, como 
é o caso de Silvo Torres em seu artigo Novos Rumos da 
Política Habitacional Paulista. Torres (2011) defende que a 
criação da Casa Paulista foi um marco importante para a 
mudança na política de habitação social no Estado de São 
Paulo. No texto o autor alega que desta forma seria possível 
atender de maneira mais rápida as necessidades da popu-
lação mais carente - na época o déficit habitacional paulista 
estava em torno de 1,2 milhões de moradias: 

 Segundo Sombrini (2016), o órgão era parte central 
para a nova estratégia do Governo do Estado de reorgani-
zar a política habitacional. A Casa Paulista passou a ser o 
órgão responsável pela operação do FPHIS e do FGH para 
possibilitar a ocorrência de parcerias. Torres (2011) comple-
menta a fala de Sombrini ao defender que o FGH é um ins-
trumento que possibilita ampliação de crédito habitacional 
da população de menor renda. 
 Durante o período de formulação da PPP Habitacio-
nal no Brasil, o assunto foi discorrido como o reconheci-
mento de ser uma possibilidade para redução do déficit ha-
bitacional na ONU Habitat de 2011. Nesse mesmo cenário, 
presenciava-se uma pressão internacional para a adoção 
das parceiras por parte de instituições como o BID, BNDES 
e IFC. (MENDONÇA, 2016)
 Ao longo do processo, mesmo anteriormente ao cha-
mamento público, ocorreram diversas alterações na quanti-
dade de unidades a serem fornecidas. Na primeira licitação 
determinou-se que seriam fornecidas 10.000 unidades ha-
bitacionais para o centro expandido de São Paulo e 40.000 
para as regiões metropolitanas. Neste momento a faixa de 
renda atendida seria de 1 a 5 salários mínimos, no decorrer 
do processo em momento algum foi incluída a população 
abaixo de 1 salário mínimo. (MENDONÇA, 2016)
 Segundo Gatti (2015), uma das questões mais pro-
blemáticas da estruturação do programa era a falta de aten-
dimento às famílias com rendas inferior a um salário míni-
mo. O Governo do Estado teria justificado esse fato devido 
a legislação do mesmo não apresentar a obrigatoriedade do 
atendimento para famílias sem renda.

“(...) o Estado não precisa necessaria-
mente ser o incorporador e construtor, 
mas tem, sim, a obrigação de fomentar e 
viabilizar moradias para famílias de baixa 
renda com eficácia. Com a Casa Paulista, 
recursos serão captados e destinados ao 
subsídio de unidades para quem ganha de 
um a cinco salários mínimos .” (TORRES, 
2011, p.15)

  Conforme será abordado neste capítulo a renda da população que seria atendida por 
esse programa sofreu alterações diversas vezes. No início a ideia era que fosse atendida 
a população de 1 a 5 salários mínimos. 

4
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 Em abril de 2012 foi publicado o chamamento públi-
co de Manifestação de Interesse Privado para elaboração 
de estudos e propostas para a modelagem de uma PPP 
com a promoção de 10 mil unidades no centro expandido 
da cidade. A princípio 31 empresas privadas demonstraram 
interesse, porém apenas 5 entregaram suas propostas no 
prazo solicitado. (PALLADINI, 2017)
 As propostas apresentadas deveriam apresentar es-
tudos para seis setores diferentes de intervenção urbana 
que se apresentassem próximos de barreiras físicas como 
linhas de trem ou metrô e vias arteriais. Além disso, neces-
sitavam estar próximas de infraestruturas de transporte pú-
blico para garantir o deslocamento da população que viria a 
habitar nesses projetos. (URBEM, 2012)
 O esytudo vencedor foi desenvolvido pelo URBEM, 
grupo liderado por Phillip Yang, Fernando de Melo Franco e 
Homero da Silva Neves. Também contava com a colabora-
ção de escritórios de arquitetura de destaque como Andrade 
e Morettin Arquitetos e MMBB. O projeto elaborado alterou 
algumas diretrizes definidas anteriormente, como o número 
de habitações fornecidas que passa a ser 15,6 mil unidades 
e alteração da faixa de renda a ser atendida. A Lei de Zone-
amento de 2003 e o decreto municipal 44.667/04 permitiam 
renda de até 10 salários mínimos para moradores de HIS e 
de até 16 salários mínimos para HMP. Com isso, as rendas 
a serem favorecidas na proposta de intervenção foram alte-
radas com base na visão de que um financiamento menor 
das unidades traria menores riscos. (URBEM, 2012) Muitos 
autores, como Gatti (2016) e Mendonça (2016), criticaram 
essa decisão alegando que a população mais necessitada 
desse tipo de auxilio passaria a ser atendida em menor es-
cala.
 Na proposta elaborada pelo URBEM também se de-
fendia a utilização de lotes presentes no zoneamento ZEIS 
3 devido a obrigatoriedade de implantação de HIS e possi-

bilidade de atingir o CA máximo fora de áreas de OU com 
isenção da Outorga Onerosa. (URBEM, 2012) A questão dos 
territórios a serem utilizados nas PPP’s geraram polêmicas 
desde seu princípio. Gatti (2015) acredita ser indevido que 
este projeto se utilize das ZEIS 3 sem que haja um controle 
para que esse zoneamento possa ser utilizado para outras 
formas promoção de moradia, como a locação social. Mais 
à frente, no capítulo presente, serão abordados de forma 
mais detalhada os conflitos quanto aos terrenos utilizados.
 A implantação da primeira Parceria Público Privada 
habitacional do país pode ser dividida em duas fases. A pri-
meira se inicia em 2013 na 53° reunião do GCPPP com 
mais uma alteração em relação as quantidades de unidades 
a serem fornecidas. Desta vez, decide-se por 20.221, sendo 
62% voltadas para as faixas de 1 a 4 salários mínimos (na 
proposta anterior de 15.600 unidades, essa porcentagem 
correspondia a 71%) e 38% para aqueles entre 5 e 15 sa-
lários mínimos. Na mesma reunião confirmou-se o período 
de concessão administrativa por parte do parceiro privado 
como de 20 anos. (MENDONÇA, 2016)
 Em 25 de maio de 2013 ocorreu a primeira Audiên-
cia Pública, porém sem a participação do público alvo: mo-
radores das áreas de intervenção. Segundo Simone Gatti 
(2015), o público foi restringido aos funcionários do Gover-
no do Estado, funcionários da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, empreendedores imobiliários e algumas pessoas li-
gadas aos movimentos sociais. No dia 10 de maio do mes-
mo ano, o edital foi aberto para consulta pública.
 Em agosto, o projeto da PPP foi apresentado, cau-
sando polêmica pela falta de participação da população lo-
cal, pois na mesma época o governador Geraldo Alckimin 
assina o decreto n°59.273 para a desapropriação de mais 
de 900 imóveis. Com isso a população se revolta por não ter 
tido chance de participar de audiências para apresentarem 
seu ponto de vista antes de um decreto que permitisse a sua 
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remoção fosse aprovado. (GATTI, 2015) Os moradores ob-
tiveram a suspensão do projeto e em 28 de novembro Alcki-
min revoga o decreto n°59.273 de 7 de junho de 2013 com 
o decreto n°59.853. (MENDONÇA, 2016)
A próxima fase de implantação da PPP habitacional é ini-
ciada em setembro de 2014 com o lançamento do edital 
da PPP Habitacional do Centro da Cidade de São Paulo. 
Novamente ocorreram alterações:

 Mendonça (2016), aponta mais uma mudança quan-
to ao público a ser atendido nesse edital. Com a aprovação 
no novo PDE 2014 de São Paulo, a faixa de renda a ser 
atendida pelos HMP’s é alterada novamente, passa a ser de 
6 a 10 salários mínimos. A tabela a seguir, retirada de uma 
das apresentações do Governo do Estado de São Paulo 
sobre o Lote 1 da PPP Habitacional, resume a renda familiar 
da população que será atendida por esses empreendimen-
tos:

“Nesta nova versão, a alteração mais sig-
nificativa estava nas áreas de interven-
ção, já que o projeto foi dividido em duas 
etapas e este primeiro edital comportaria 
14.000 das 20.000 unidades anunciadas 
incialmente. Reduzida agora para quatro 
grandes “lotes”, ainda envolvendo prio-
ritariamente ZEIS 3, a intervenção desta 
primeira fase da PPP buscou atuar sobre 
áreas públicas, a fim de reduzir custos e 
minimizar as desapropriações, segundo 
relato so subsecretário da Casa Paulista, 
Reinaldo Yapequino.” (GATTI, 2015, p. 
227)

Tabela 1: Faixa de renda bruta familiar mensal da população que será 
sorteada para os empreendimentos do Lote 1 da PPP Habitacional.

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017.
Edição: ANTICO, 2018.

Figura 35: Delimitação dos Lotes 1 a 4 no edital da PPP Habiatcional
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017.

FAIXAS DE RENDA BRUTA FAMILIAR MENSAL QT UH
RF 1 - 1 A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 559 25%
RF 2 - 2 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 547 24%
RF 3 - 3 A 4 SALÁRIOS MÍNIMOS 576 25%
RF 4 - 4 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS 578 25%

TOTAL HIS 2260 61% 100%
HMP - 5 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 1423 39%

TOTAL UH 3683 100%

PORCENTAGEM
PPP HABITACIONAL DO CENTRO DE SÃO PAULO
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 Apesar das críticas elaboradas por autores como 
Gatti (2016) e Mendonça (2015) sobre a presença de HMP 
junto ao edital, esses foram incluídos no programa do pro-
jeto desenvolvido ao longo deste ano. No caso do projeto, 
todas as edificações habitacionais se localizam na mesma 
quadra para garantir um mix social. Com isso visava-se ga-
rantir o sucesso da cota social presente no Plano Diretor. 
Será abordado mais à frente deste capítulo com mais deta-
lhes. 
 Para os lotes 2, 3 e 4 (Figura 35) não se apresen-
taram parceiros provados interessados no investimento 
após a abertura do edital. A construtora Canopus Holding 
S/A apresentou sua proposta para o Lote 1, a mesma tam-
bém tinha uma proposta para o lote 4, porém pela falta

de concorrência foi apenas apresentada a primeira propos-
ta, sendo selecionada para a execução do Lote 1. (Figura 
36) A empresa entra no contrato como “PPP HABITACIO-
NAL SP LOTE 1 S/A”, para ser constituída por uma SPE por 
força da lei federal das PPP’s. Esse contrato é assinado em 
23 de março de 2015 prevendo a construção e gestão de 
3.683 unidade habitacionais. (MENDONÇA, 2016) 
 A divisão das unidades a serem produzidas pode ser 
sintetizada na tabela 2, retirada da mesma apresentação do 
Governo do Estado de São Paulo no Lote 1, localizada na 
página seguinte.

Figura 36: Terreno do Lote 1 da PPP Habitacional
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017/

GOOGLE EARTH, 2018.
Edição: ANTICO, 2018.
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Tabela 2: Divisão unidades habitacionais a serem produzidas na PPP.
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017.

 Um detalhe sobre essa tabela é que há uma diver-
gência em relação às outras fontes como o próprio edital 
da parceria. Os 72 HMP’s computados para o Complexo 
Júlio Prestes na realidade se referem a baixa porcentagem 
de HIS que apresentem 3 dormitórios. A grande diferença 
nessa questão é o fato dos HIS serem sorteados e apresen-
tarem financiamento público enquanto os HMP’s devem ser 
vendidos pelo poder privado.
 Segundo Palladini (2017), apesar da garantia de pa-
gamento do governo à concessionária como explicado no 
início do capítulo, é possível notar uma desconfiança por 
parte do setor privado acerca dos pagamentos em longo 
prazo. Enquanto que o pagamento da PPP é dividido em 
tarifas ao longo de 20 anos, outros programas mais con-
vencionais como Minha Casa Minha Vida apresentam uma 
duração de apenas 2 anos. A principal desconfiança no tem-
po de duração desses programas é advinda das mudanças

de gestão que certamente acontecerão ao longo desses 20 
anos. O autor justifica que por esse motivo a PPP é pensa-
da para grandes empresas.
 Outro motivo que pode justificar a baixa procura de 
participação da parceria por parte do poder privado é a 
questão das diretrizes urbanas presentes no edital. Em uma 
palestra no dia 09 de agosto de 2017 na Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, Milton Braga, arquiteto do escritório 
MMBB que participou da elaboração do edital, afirmou que 
por conter itens que abordam a área envoltória muitas em-
presas se sentiram intimidadas em participar da parceria. 
Para elas só interessava edificar a habitação em si. Como 
podemos ver no projeto há uma aproximação pela preocu-
pação em trabalhar o entorno. Este item foi definido pelo 
poder público ou só no projeto privado.

  O Anexo II do edital – Diretrizes para as interven-
ções urbanas (2014) do Edital da PPP da Habitação, segue 
as diretrizes presentes na publicação Estudos técnicos e 
modelagens de projetos de parceria público-privada de ha-
bitação de interesse social elaborada pelo URBEM (2012). 
Na teoria há uma forte preocupação na relação desses pro-
jetos com a malha urbana, com o desenho que venham a 
ter apesar de serem projetos contratados. Na maioria dos 
casos, o desenho será realizado pela incorporadora e é

DIRETRIZES URBANAS E EDITAL APROVADO
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aprovado pela Casa Paulista, com exceção dos residenciais 
São Caetano e Alameda Glete, cujo projeto básico foi de-
senvolvido pelo CDHU.
 De maneira sucinta, as diretrizes descritas pelo UR-
BEM (2012) visam modelos urbanos conectados com a ma-
lha urbana e a cidade. São condenados os edifícios repro-
duzidos em série diversas vezes, como ocorre em alguns 
loteamentos do programa Minha Casa Minha Vida, geral-
mente fora de centros urbanos. Também há um posiciona-
mento contrário as torres classificadas como “modelo de 
empreendimentos classe A”, ou seja, as torres de gabaritos 
bastante elevados no centro do lote murado, sem criação 
de qualquer conexão com a cidade. (Figuras 37 e 38)

 Como exemplo de implantações que levem em con-
sideração os itens descritos acima, são apresentadas três 
propostas principais. A primeira (Figura 40), defende a cria-
ção de eixos, com a formação de espaços públicos que fa-
voreçam polos de oportunidade e centros referenciais para 
o bairro. A segunda implantação (Figura 41) apresenta con-
ceitos semelhantes, através da forma adequada para o ter-
reno, visa a criação de praças ou largos com polos para 
oportunidades comerciais e de convivência. Por fim, a últi-
ma proposta (Figura 42), é voltada para os lotes pequenos 
defendendo a criação de contornos nítidos que favoreçam a 
criação de espaços públicos pela infiltração do pedestre em 
lotes privados.

 O projeto deve visar a urbanidade, não se trata ape-
nas da edificação em si, mas da renovação do espaço fron-
tal às vias expressas de modo a qualificar a paisagem urba-
na. (Figura 39)

Figuras 37 e 38 – Condenação dos empreendimentos reproduzidos 
em série e das torres isoladas no lote.

Fonte: URBEM, 2012.

Figura 39: Necessidade de qualificar a paisagem urbana. Diretriz do 
poder público.

Fonte: URBEM, 2012.
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 Por fim, outra diretriz é a presença do uso misto. No 
caso das ZEIS, essa combinação de programas pode se 
apresentar em uma EZEIS, ou seja, a criação de um empre-
endimento ligado a um ou mais condomínios (Figura 43). 
Essa é fortemente argumentada na apresentação do institu-
to:

 Ainda não é possível avaliar se as diretrizes foram 
eficazes, já que todas as obras do Lote 1 ainda não foram 
concluídas. Para analisar algumas diretrizes como conexão 
com a malha urbana, faz se necessário avaliar o porte do 
projeto. No caso do Residencial São Caetano, não é possí-
vel a criação de fruição pública de qualidade. Já uma obra 
de grande porte como o Complexo Júlio Prestes, tem a pos-
sibilidade de apresentar um desenho de implantação levan-
do em consideração o térreo de uso público com criação 
de espaços para permanência e passagens. Todavia esse 
projeto necessitou de alterações pelos conflitos que ocor-
rem no seu entorno imediato nos dias atuais. A problemática 
será detalhada no próximo capítulo.

Figuras 40 a 42 – Propostas de implantação por parte 
do poder público.

Fonte: URBEM, 2012.

Figura 43 – Exemplos de EZEIS.
Fonte: URBEM, 2012.

“Assim, a fim de configurar cada um dos 
condomínios, ao mesmo tempo em que se 
desenvolvendo o uso misto -, estratégico 
para a integração urbana e social da popu-
lação de menor renda, sobretudo quando 
traz diferentes tipos habitacionais desti-
nados a distintos segmentos sociais -, os 
empreendimentos a serem oferecidos de-
verão, de um modo geral, ser compostos 
de vários condomínios/ lotes.” (URBEM, 
2012, p. 130)
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 As diretrizes levantadas pelo URBEM 
também foram consideradas para gerar o de-
senho de implantação do projeto produzido 
junto a monografia. O projeto não se trata de 
uma mesma planta replicada diversas vezes, 
há 4 tipologias de apartamentos divididas em 
6 torres. Essas se assemelham, mas apre-
sentam divergências na composição da fa-
chada, em seus gabaritos e comprimentos. 
Não é um projeto murado, apresenta espa-
ços públicos dentro do que seriam lotes pri-
vados. O desenho da implantação valoriza a 
criação de praças de permanência (verdes 
e secas) em pontos estratégicos do projeto: 
próximos as lojas de alimentação, entradas 
para o edifício, próximo de fluxos importan-
tes ou da área de laz er. Há a presença de 
fruição pública, inclusive há a continuação do 
desenho da rua da Vila Economizadora com 
uma passagem para pedestres. (Figura 44) 
Inclusive, destaca-se que por apresentar um 
térreo de uso público as áreas de lazer do 
projeto se localizam tanto nesse térreo de 
uso público como nas coberturas dos edifí-
cios que passaram a ser utilizadas como mi-
rantes (referência Conjunto Habitacional de 
Marselha de Le Corbusier).
 A paisagem urbana é levada em con-
sideração pela escolha dos gabaritos das tor-
res habitacionais, comentada no capítulo 3, 
e pela área verde desenhada próxima ao Rio 
Tamanduateí. Também foi trabalhada uma 
das principais deficiências do entorno do pro-
jeto, as inundações ocasionadas pela chuva. 
Para tal foi proposto um pequeno piscinão Figuras 44 - Croqui da implantação do projeto desenvolvido.

Fonte: ANTICO, 2018.
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Figuras 45 - Croqui mostrando a ligação da intervenção com conjunto 
habitacional já existente na área.

Fonte: ANTICO, 2018.

sob a quadra (referência Estádio do Pacaembu) e uma pe-
quena elevação do pavimento térreo em relação aos seus 
acessos. Para as rampas de acesso de automóveis, primei-
ramente foi considerada uma inclinação para um nível su-
perior em relação ao nível da rua, para que depois fosse 
possível o rebaixamento.
 Outra questão valorizada no edital é o trabalho com 
relação as barreiras urbanas, no caso do projeto desenvol-
vido essa barreira é formada pelo rio junto à Avenida do Es-
tado. Será proposta uma lombo-faixa que cruze a avenida 
de forma a obrigar a diminuição de velocidade dos veículos, 
semáforos dos dois lados da avenida e uma travessia em 
nível sobre o Rio Tamanduateí. Essa ligação estaria locali-
zada de modo a ligar os equipamentos a outro complexo de 
HIS presente na região. (Figura 45)

 Uma das particularidades da PPP, reforçando o que 
foi dito no início do capítulo, trata-se do pagamento de um 
serviço prestado, ou seja, leva-se em consideração todos os 
anos de administração do condomínio. Há uma taxa paga 
pela entrega do edifício, que é um custo inferior ao valor 
real da obra e também existem as parcelas divididas ao lon-
go dos 20 anos de prestação de serviço da concessionária. 
São nessas prestações que a incorporadora e construtora 
consegue obter lucro. Em seu artigo Pedro Henrique Men-
donça (2017), denuncia o fato dos preços das unidades ha-
bitacionais advindas da PPP serem elevados em relação ao 
valor das unidades fornecidas em outros programas sociais 
como Minha Casa Minha Vida: 

AS UNIDADES HABITACIONAIS E SEUS CUSTOS

“Com toda essa engenharia jurídica e fi-
nanceira, a proposta final calculava uma 
média de R$ 234 mil de contraprestações 
para construção de cada unidade HIS, 
mais R$ 20 mil por unidade cedidos pela 
Prefeitura de São Paulo e os outros valo-
res para gestão condominial e construção 
de unidades não-residenciais. Esses valo-
res contrastaram com os R$ 172,1 mil por 
unidade para provisão via CDHU apresen-
tados pela UPPP em 2013 em defesa da 
PPP, uma vez que não há gastos com a 
compra de terra para HIS pela concessio-
nária.” (MENDONÇA, 2017, p. 15)
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 Palladini (2017) critica a fala de Rodrigo Garcia, se-
cretário da habitação, em que justifica o custo elevado por 
se tratar de um instrumento para transformar o centro da 
cidade. O autor relata que o aumento do custo seria para 
justificar a atração de moradores de diferentes classes so-
ciais, ocasionando na perda do foco principal do programa.
 O que justificaria parte do aumento do preço da pro-
dução de habitações pelo modelo da PPP são as exigências 
de seu edital aparentemente mais rígido que os de demais 
programas sociais. Um exemplo possível é através da com-
paração de quais materiais são exigidos para revestimen-
tos, a parceria apresenta índice mínimo de atrito e outras 
especificações. Faz-se necessário destacar também que 
a PPP passa por diversas auditorias que acompanham as 
obras e exigem laudos de teste de laboratório de todos es-
ses revestimentos além das caixilharias e portas. Por fim, 
é importante comparar as metragens dos apartamentos e 
destacar a exigência de determinada quantidade de unida-
des habitacionais acessíveis contendo 1 e 2 dormitórios. Na 
parceria há metragens mínimas de 33 m² de área útil para 
as unidades de 1 dormitório, 43m² para as de 2 dormitórios 
e 50m² para as de 3 dormitórios. Enquanto que editais como 
o do programa Minha Casa Minha Vida não contempla o 
quesito de metragem mínima dependendo da quantidade 
de dormitórios.
 A partir dessas críticas, considerou-se viável que o 
projeto apresentasse materiais de qualidade, inclusive uma 
estrutura de custo mais elevado que a alvenaria estrutural. A 
estrutura a ser utilizada será concreto moldado in loco, pois 
possibilita que os proprietários modifiquem a planta caso 
lhes seja mais conveniente. Conforme debatido na palestra 
Requalificação de edifícios e habitação em área central em 
São Paulo do professor Celso Aparecido Santos no dia 3 de 
maio de 2018, concluiu-se que diferentes tipos de habitan-
tes se identificam com diferentes formas de morar. O exem-

plo dado foi o residencial construído para os habitantes do 
antigo Parque do Gato que, apesar de apresentar 3 tipolo-
gias, aquela de maior sucesso era a kitnet por se aproxi-
mar mais daquilo que aquela população estava mais acos-
tumada, a criação de espaços compartilhados. Pensando 
na população atual da área de intervenção de projeto, foi 
levado em consideração que muitos habitaram em cortiços 
boa parte de suas vidas. Assim, caso lhes seja mais conve-
niente não apresentar tantas divisões internas do espaço, 
eles passam a ter essa possibilidade. 
 Junto da garantia da manutenção por 20 anos foi 
viabilizada uma fachada mais elaborada que o usual para 
HIS e HMP. Essa é composta por cobogós, que, além de 
servirem de quebra-sol garantindo a ventilação das unida-
des, trazem uma fachada característica para o conjunto. Im-
portante destacar que o custo dos cobogós individuais são 
baixos, logo após o prazo de manutenção da construtora é 
possível que os moradores tenham condições de garantir a 
manutenção. (Figura 46)
 Além disso, é importante comentar que as unidades 
habitacionais projetadas apresentam metragens quadradas 
elevadas em relação ao convencional de um HIS, pensando 
na melhor qualidade de vida daqueles que venham habitar. 
Além de considerar relatos coletados em visita a um dos 
HIS selecionados em um dos estudos de caso, nos quais os 
moradores dessas alegam faltam de espaço para uma famí-
lia viver com qualidade. Levando em consideração ser um 
projeto desenvolvido dentro da faculdade, as área úteis con-
sideradas para cada tipologia são: 20,06m² para as kitnets, 
26,7m² para as unidades de 1 dormitório, 40,75m² para as 
de 2 dormitórios e 54,02m² para as de 3 dormitórios, todas 
sem contar as áreas de varanda.

Figuras 46 (ao lado) - Perspectiva com destaque aos cobogós que 
compõem a fachada do projeto.

Fonte: ANTICO, 2018.
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POPULAÇÃO E TERRENOS UTILIZADOS

 Segundo entrevista feita pela Revista Arquitetura e 
Urbanismo ao Secretário da Habitação Rodrigo Garcia, a 
população que viria a habitar esses empreendimentos não 
está relacionada com aqueles que se localizavam na área 
anteriormente:

 Essa informação é facilmente encontrada em várias 
páginas online para incentivar a inscrição da população de 
baixa renda no programa. A informação que não pode ser 
localizada é referente a comprovação do trabalho na região 
central. A pertinência desse quesito é de compreender se 
seria referente apenas ao trabalho formal, pois é notável o 
grande número de empregos informais no centro da cidade, 
com destaque as regiões da Luz e Sé.
 Uma incompatibilidade na frase de Rodrigo Garcia é 
com relação aos moradores do Residencial São Caetano.

As 126 unidades habitacionais dessa edificação foram en-
tregues para famílias removidas sob a ponte estaiada Ores- 
tes Quércia em 2013. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2016)
 De qualquer forma, o programa social não levou em 
consideração as famílias hoje já presentes no centro de São 
Paulo e muitos autores do tema se mostraram contrários a 
essa questão. Pelo fato dos terrenos utilizados para a cons-
trução de HIS serem público, é importante lembrar que al-
guns não apresentavam habitantes no local. Por exemplo, 
no caso do Residencial Alameda Glete essa parte do terre-
no não era ocupada. Quanto a quadra 49 do Complexo Júlio 
Prestes a remoção havia sido feita anos atrás para a cons-
trução do Complexo Luz Cultural, que não saiu do papel, no 
período anterior a esse projeto, encontrava-se desocupado. 
Já em casos como a quadra 50, ocorreram remoções e os 
terrenos foram comprados pela Prefeitura.
 Mendonça (2017), se posiciona contra as remoções 
ocorridas afirmando essa ser uma das contradições da par-
ceria. É contraditório o discurso do poder público em defen-
der a construção de moradia, mas que para tal remove a 
população moradora dos imóveis. Porém o autor não leva 
em consideração que em certos terrenos não existiam habi-
tantes.
 Gatti (2015), critica a ausência de considerações em 
relação ao local e a população por parte do edital. Para a 
autora seria necessária a elaboração de um diagnóstico da 
área que apresentasse o cadastramento de moradores, a 
caracterização social e economia prévia a intervenção e 
existências de patrimônios para preservação. A autora con-
dena que 80% das moradias seja destinada às pessoas que 
habitam foram do centro enquanto a zona apresenta 21.000 
domicílios em situação precária. 

“Das unidades residenciais, 80% são des-
tinadas a pessoas que não moram no 
Centro, mas trabalham nessa região. Os 
outros 20% serão reservados para interes-
sados que morem e trabalhem no Centro.” 
(GARCIA, 2017, P.01)
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STATUS DA PARCERIA

 Retomando para a questão dos terrenos utilizados 
na parceria, uma das alterações sofridas pelo edital apro-
vado com relação ao lançado em 2013 foi a questão dos 
terrenos a serem utilizados. Os HIS seriam produzidos em 
terrenos públicos e os HMPs em terrenos privados, essas 
desapropriações ficariam por conta do parceiro privado. 
(MENDONÇA, 2016)
 Anteriormente, a obtenção de terras para a promo-
ção das habitações era um grande motivo para justificar a 
participação do poder privado na parceria. (GATTI, 2016) 
Torres exemplifica em sua fala a importância que as iniciati-
vas privadas poderiam vir a ter:

 Atualmente as obras ainda estão em andamento. Já 
foram entregues os residenciais São Caetano e Alameda 
Glete, que já estão totalmente ocupados e já foram inicia-
das as manutenções garantidas pela construtora. O Com- 

 A partir dessas análises, concluiu-se que para o pro-
jeto desenvolvido seriam utilizados lotes não públicos, onde 

a maioria estivesse em situação precária e que fossem man-
tidos aqueles em boa qualidade e de gabaritos elevados. 
Além disso foi levada em consideração a população atual 
da área. Há diversos cortiços na quadra selecionada para 
intervenção, esses e os outros habitantes a serem removi-
dos seriam previamente notificados e cadastrados para que 
voltasse a habitar na mesma localidade. A ideia seria ofere-
cer a permanência no mesmo local, mas caso preferissem 
a venda do imóvel também seria possível. Esse cadastra-
mento também aconteceria para os comércios presentes no 
local atualmente. Apenas após a realocação dos moradores 
e trabalhadores presentes na área de intervenção previa-
mente ao projeto seria possível pensar em aproximar outras 
pessoas da área central. Outra diretriz, levando em conside-
ração a implantação dos novos moradores junto da presen-
ça de diferentes tipologias habitacionais, é garantir um mix 
social na área de intervenção. A permanência daqueles com 
menores recursos financeiros tentaria ser mantida pelos 20 
anos de manutenção da concessionária, pela localização e 
pela presença de equipamentos sociais na proximidade. 

“Um programa habitacional que atua sobre 
áreas de vulnerabilidade social, onde há 
incidência de cortiços e habitação precá-
ria, deve obrigatoriamente cadastrar a po-
pulação local (moradores, comerciantes, 
prestadores de serviço), para que tenham 
prioridade no atendimento habitacional.” 
(GATTI, 2015, p. 225) 

“Como é de conhecimento geral, existe 
uma grande dificuldade na produção de 
unidades habitacionais, especialmente 
nas regiões metropolitanas e nas cidades 
paulistas mais populosas, em razão da es-
cassez de terrenos e do custo mais alto de 
produção nessas localidades. A ideia tam-
bém supera essa dificuldade, recorrendo 
ao apoio da iniciativa privada, de institui-
ções financeiras e de investidores e em-
preendedores imobiliários (...)” (TORRES, 
2011, p.15)
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plexo Júlio Prestes está entregue parcialmente. As obras 
habitacionais da quadra 49 estão praticamente concluídas, 
ainda não foram iniciadas as obras da quadra 50 e da Esco-
la de Música Tom Jobim (quadra 49). As torres que já foram 
entregues da quadra 49 ainda estão parcialmente ocupa-
das. Segundo a matéria da Revista Veja Com medo de se 
mudar de Adriana Farias (2018), até julho deste ano apenas 
36 das 81 famílias que receberam as chaves do Residencial 
Duque de Caxias se mudaram. A primeira torre foi entregue 
em abril do mesmo ano, mas devido aos conflitos nas proxi-

midades do empreendimento entre policiais militares, guar-
das civis e usuários de drogas, há um sentimento de inse-
gurança por parte dos moradores que pretendem se mudar.
 Há mais 4 empreendimentos de HIS a serem entre-
gues neste lote: República A, República B, Quadra 69 e 
Quadra 77. Suas obras ainda não foram iniciadas. Segundo 
o edital, a concessionária também tem o direito de vender 
1.351 unidades de HMP em lotes escolhidos por ela, até o 
momento não foram publicadas informações sobre esses 
empreendimentos. (Figura 47)

Figura 47 – Distribuição unidades habitacionais do Lote 1.
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017.
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 As obras da parceria apresentaram um tempo de 
construção mais curto do que o convencional para as obras

 públicas, sem auxílio privado. Segundo o Governo do Es-
tado (2016), o residencial São Caetano foi edificado em 11 
meses. Também é possível analisar o tempo de duração da 
quadra 49 através de fotos das suas etapas de construção:

Figuras 48 a 51: Print screens vídeo da construção do 
Complexo Júlio Prestes.

Fonte: PPP HABITACIONAL SP, 2008.

OUTRAS CRÍTICAS
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 Por fim, é importante relatar a necessidade de cuida-
dos com a Parceria Público Privada em um âmbito geral. Na 
notícia PPPs são bombas-relógio sobre o caixa público de 
Taís Hirata publicada no Jornal Folha de São Paulo caderno 
Mercado, folha A17 no dia 11 de maio de 2018, é dado esse 
alerta. Atualmente no Brasil dos 53 governos com contratos 
vigentes de parcerias, apenas 9 registram seus pagamentos 
em seus balanços conforme definido pelo Tesouro Nacional. 
No último ano foram lançados 140 processos para estudos 
de viabilidade de PPP’s. (HIRATA, 2018) O controle des-
sas parcerias, dos custos pagos e dos custos a pagar são 
imprescindíveis. Assim como também é lembrado por Brito 
e Silveira (2005), a falta de controle das parcerias trouxe 
serias complicações financeiras para a Grécia e Portugal, 
ocasionando em crises econômicas. 
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 A PPP é defendida como um possível caminho para 
a retomada do centro da cidade, como é sustentado na fala 
da secretária executiva do Programa de Parcerias Público 
Privadas da Secretaria de Estado da Habitação, Andra Ro-
bert:

ou dois dormitórios. Quanto aos demais usos, a quadra 
apresenta a escola de música e sessenta e seis lojas vol-
tadas para a alameda criada no miolo da quadra como pro-
posta de continuação da Rua Santa Efigênia. Outro equipa-
mento presente é o edifício do Corpo de Bombeiros, uma 
pré-existência restaurada no projeto. (PPP HABITACIONAL 
SP, 2018)
 Já a segunda quadra, que contém dois edifícios de 
térreo mais 12 pavimentos como pré-existências, distribui 
em seus 4.274m² três torres habitacionais de mesmo ga-
barito e uma creche com capacidade para 200 crianças. A 
primeira torre apresenta 156 unidades de dois dormitórios, 
enquanto a segunda apenas sessenta com variações de um 
ou dois dormitórios. Por fim, a última apresenta setenta e 
duas unidades de dois dormitórios. (PPP HABITACIONAL 
SP, 2018)

  O Complexo Júlio Prestes ocupa duas quadras, 
uma de 16.964,50m2 e outra de 4.274m2, totalizando 
21.239,1m2. Sua área construída total é 95.086m2, porém 
o seu total de área computável é 63.581m2. Uma parcela da 
área habitacional e toda a área dos equipamentos não en-
tram no cálculo de área computável. Portanto, o coeficiente 
de aproveitamento do projeto é 2.99, mas se for levado em 
consideração a área total construída seria de 4,41. (PPP 
HABITACIONAL SP, 2018)
 Esses 95.086m² estão distribuídos em duas quadras. 
A primeira, de 16.964m², apresenta um programa mais ex-
tenso: contém 4 torres irmãs com cento e setenta unidades 
habitacionais em cada uma e uma torre no formato de lâmi-
na com duzentas e trinta e quadro unidades, todas de um

1.2 O PROGRAMA DO PROJETO

Figura 53: Implantação do projeto.
Fonte: PPP HABITACIONAL SP, 2018.

Edição: ANTICO, 2018. 

“A fuga da moradia torna a área central de-
gradada. A adaptação de prédios públicos 
para os movimentos culturais e a constru-
ção de moradias próximas dos empregos 
é o caminho inverso, incentiva a retomada 
do centro, com pessoas circulando durante 
o dia e à noite”. (ROBERT, 2018.)
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 É importante destacar que nesse projeto estão pre-
vistos restauros de duas praças: a Praça Júlio Prestes e a 
pequena praça localizada entre a Rua Helvetia, Alameda 
Cleveland e Rua Praça Júlio Prestes junto a segunda qua-
dra de intervenção do projeto

 Conforme já explicado no capítulo anterior, os pro-
jetos da PPP deveriam seguir as diretrizes impostas pelo 
Instituto URBEM na elaboração de suas implantações sem-
pre que possível. No caso do Complexo Júlio Prestes, per-
cebe-se a criação da fruição pública através do boulevard 
desenhado como a continuação da malha urbana de seu 
entorno. Além disso, nota-se a criação de espaços públicos 
de permanência pelo desenho de suas áreas verdes.

subutilizados situados em áreas que apresentem serviços, 
equipamentos e infraestrutura. (PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, 2016) No caso da quadra 49 essa classificação é 
bastante adequada, já para a quadra 50 pode ser discutido. 
Mesmo com as demolições a quadra apresenta 2 edifica-
ções habitacionais de gabarito elevado, portanto não se tra-
ta de um terreno subutilizado. (Figura 54)
 O coeficiente de aproveitamento máximo da ZEIS 5 
é 4, portanto o projeto se encontra dentro da legislação por 
apresentar 2,99 (levando em consideração a área computá-
vel). Não está previsto um limite de gabarito, porém o com-
plexo inteiro se encontra dentro da área de patrimônio - na 
envoltória antiga Estação Júlio Prestes. O projeto necessi-
tou ser aprovado no CONPRESP por não estar especificado 
na resolução qual o limite de gabaritos. Provavelmente seja 
esse o motivo das quatro torres irmãs serem mais elevadas 
em relação as demais pela maior distância que se encon-
tram do patrimônio.

 Ambas as quadras do projeto estão presentes na 
ZEIS 5 conforme o PDE. Por se tratar de uma ZEIS a área 
é destinada para a produção de moradia para a popula-
ção de baixa renda.  A ZEIS 5 refere-se a lotes vazios ou

1.3 RELAÇÃO COM ZONEAMENTO

1.4 RELAÇÃO DO PROJETO COM A CIDADE

Figura 54: Zoneamento do terreno do projeto. 
Fonte: GEOSAMPA, 2014.

Edição: ANTICO, 2018.
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 O projeto valoriza a relação com seu entorno no ní-
vel do pedestre, podendo ser sintetizado no discurso do es-
critório para matéria Complexo habitacional e cultural Júlio 
Prestes sobre a obra no site Vitruvius:

 Importante destacar que os comércios não foram lo-
cados de frente para as ruas que circundam o projeto, mas 
voltados para o boulevard criado de modo a incentivar que 
de fato as pessoas utilizem a fruição pública projetada. (Fi-
gura 55)
 Todavia, é necessário comentar as alterações que o 
projeto sofreu devido ao seu contexto. Os moradores das 
torres residenciais são selecionados atrás de sorteios entre 
os inscritos no programa. Aqueles que venham a ser sor-
teados para habitar os edifícios já concluídos do complexo 
muitas vezes desistem do sorteio ou recebem as chaves do 
apartamento, mas não se mudam. Isso acontece por sen-
tirem insegurança no local devido aos conflitos entre poli-
ciais militares, guardas civis e usuários de drogas. (FARIAS, 
2018)
 Outro motivo que causou o sentimento de inseguran-
ça foram as duas invasões que a obra sofreu em abril deste 
ano. Nesses episódios, o complexo foi depredado e sofreu 
o roubo de cabos de energia e de medidores de energia. 
Devido a esses motivos, há uma equipe de 7 assistentes 
sociais organizada pelo parceiro privado, Canopus Holding 
S/A, que atuará pelos próximos 5 anos junto aos moradores 
para organizar debates de convivência e gestão de condo-
mínio levando em consideração a questão da segurança. 
(FARIAS, 2018)
 Por fim, faz-se necessário comentar também a auto-
rização dada por parte da Casa Paulista para a instalação 
de grades temporárias no térreo do complexo habitacional. 
Além disso, foram instaladas grades nas janelas, varandas 
e corredores do primeiro pavimento e nas janelas do térreo 
de cada uma das torres da quadra 49.
 Não se tem informações sobre quando está prevista 
a sua retirada. Na reportagem Prédio popular vira uma ‘for-
taleza’ na cracolândia e esquece projeto original, Amâncio 
(2018) relata o fato de os novos moradores estarem fazen-

 “Como resultado temos um conjunto ar-
quitetônico equilibrado e em harmonia com 
seu contexto. Entretanto, as maiores virtu-
des do projeto se verificam na escala do 
pedestre, através de seus espaços públi-
cos, suas praças com desenho paisagís-
tico esmerado, seus pavimentos térreos 
permeáveis e acessos diversificados, tanto 
públicos como privados.” (BISELLI & KAT-
CHIBORIAN ARQUITETOS, 2016, p. 01).

Figura 55: Análise implantação do Complexo Júlio Prestes.
Fonte: PPP HABITACIONAL SP, 2018.

Edição: ANTICO, 2018. 
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do reuniões periódicas e recolhendo assinaturas para um 
abaixo-assinado em favor da permanência das barreiras. 
Também é relato o desejo por uma parcela de moradores 
para a construção de outra portaria.

 O complexo apresenta 3 tipologias habitacionais: 
unidade de 1 dormitório adaptadas, 1 dormitório, 2 dormi-
tórios e 3 dormitórios. A última está apresente apenas em 
1 unidade por pavimento da torre 6. As metragens dessas 
unidades variam em torno de 35m² a 54m². (Figuras 56 a 
58)

 Pela disposição das torres percebemos que existem 
unidades habitacionais com suas aberturas voltadas para o 
sudeste e sudoeste, ou seja, que apresentam baixa quan-
tidade de insolação natural. No caso das 4 torres irmãs é 1 
unidade por pavimento tipo e para a torre 8 são 2 unidades 

1.5 UNIDADES HABITACIONAIS

Figuras 56 a 58 – Plantas humanizadas das 
tipologias presentes no conjunto.

Fonte: PPP HABITACIONAL SP, 2018.
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 A orientação das demais unidades habitacionais não 
são problemáticas como as apontadas acima. Ao menos em 
um dos períodos do dia, manhã ou tarde, recebem a inci-
dência direta dos raios solares, garantindo maior salubrida-
de para seus moradores. (Figura 59)
 Os corredores dos pavimentos tipo são abertos, des-
ta forma garantem uma melhor ventilação dentro das uni-
dades habitacionais, é possibilitada a ventilação cruzada. 
Todos os corredores apresentam coberturas para garantir o 
conforto do transeunte em dias de sol e chuva. Importante 
comentar que dentre os documentos solicitados pela Casa 
Paulista, estão acompanhadas de ART/RRT que compro-

vem o atendimento as normas de desempenho, desempe-
nho lumínico e desempenho térmico. (Figura 60)

 Nesse quesito o complexo não apresenta diferenciais 
em relação aos demais edifícios residenciais da cidade. 

por pavimento tipo voltadas para a fachada sudeste. Já a 
orientação sudoeste é mais frequente, são 4 unidades das 
por pavimento de cada uma das torres de 1 a 4, 9 unidades 
por pavimento da torre 5 e 6 unidades por pavimento da 
torre 6. (Figura 59) 

1.6 ESTRUTURA E MATERIALIDADE

Figura 59: Planta destacando as habitações voltadas para as orienta-
ções sudeste (em amarelo) e sudoeste (em laranja).

Fonte: PPP HABITACIONAL SP, 2018.
Edição: ANTICO, 2018.

Figura 60: Corredores abertos para a circulação dos 
pavimentos tipo da torre 2. 

Fonte: ANTICO, 2018.
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O térreo de suas torres apresenta o sistema de pilar, viga de 
transição e laje enquanto seus pavimentos tipo é construído 
com alvenaria estrutural.
 A materialidade das torres residenciais não apresen-
ta um elemento icônico ou diferente como é o caso do Jar-
dim Edite. A fachada é composta por pintura acrílica sobre 
argamassa com cores diferentes para cada uma das torres. 
O elemento que merece ser destacado no projeto é a facha-
da das lojas entre as torres 2 e 3, essas remetem à fachada 
da antiga rodoviária.

to. Conforme as diretrizes do URBEM e o edital da Casa 
Paulista, há uma tentativa de heterogeneidade na distribui-
ção das unidades habitacionais visando uma porcentagem 
a cada faixa de renda. 25% são disponíveis para aqueles 
que apresentem de 1 a 2 salários mínimos, 25% para aque-
les que se encontram entre 2 e 3 salários mínimos, 20% 
para os de 3 a 4 salários mínimos, 20% para os de 4 a 5 
salários mínimos e 10% para aqueles de 5 a 10 salários mí-
nimos. Segundo o secretário da habitação Rodrigo Garcia 
em uma entrevista para a Revista AU, as habitações para 
as famílias com renda mensal de até R$4.344,00 serão sub-
sidiadas pelo governo estadual. Para os demais o imóvel 
pode ser financiado em até 20 anos. (Tabela 3)
 Há autores que discordam dessa distribuição de fai-
xas de renda a serem atendidas pelo programa. É criticado 
o fato de não atenderem as classes de renda mais neces-
sitadas em proporções maiores e por não serem conside-
rados aqueles que apresentam renda inferior a um salário 
mínimo. 

 Por esse assunto já ter sido discorrido de modo deta-
lhado no capítulo anterior, será feita uma síntese do assun-

Figura 61 – Foto com a fachada das lojas que remete
 a antiga Rodoviária Júlio Prestes.

Fonte: PPP HABITACIONAL SP, 2018.

Tabela 3: porcentagens de distribuição das unidades
 habitacionais presentes no edital 

do programa Casa Paulista.
Fonte: URBEM.

1.7 POPULAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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 A outra crítica se mostra presente na seguinte fala do 
secretário da habitação Rodrigo Garcia: 

 Diversos autores se posicionaram contra a escolha 
da população por aqueles que trabalhem no centro devido 
a ocorrência de remoções da população local, que ocasio-
naria no deslocamento desses para a periferia. No caso da 
quadra 49, as remoções ocorreram anos atrás para a exe-
cução do projeto Complexo Luz Cultural. Porém no caso da 
quadra 50 ocorreu a retirada da população que se localiza-
va anteriormente, não foi possível obter informações sobre 
a localização atual dessas pessoas.

 As obras na quadra 49 foram iniciadas em junho de 
2017, a torre 1, Residencial Duque de Caxias foi entregue 
ao Governo do Estado junto da revitalização da Praça Júlio 
Prestes no dia 29 de março de 2018. Atualmente as obras 
das 5 torres residenciais do complexo e sua área comercial 

já foram finalizadas.
Das 5 torres entregues, nem todas as chaves já foram li-
beradas para os proprietários e nenhuma se encontra to-
talmente ocupada. Ainda não foram iniciadas as obras da 
Escola de Música da quadra 49 e as obras da quadra 50 
– torres habitacionais 6 a 8 e creche.

1.8 STATUS DA OBRA

“Das unidades residenciais, 80% são des-
tinadas a pessoas que não moram no 
Centro, mas trabalham nessa região. Os 
outros 20% serão reservados para interes-
sados que morem e trabalhem no Centro”. 
(GARCIA, 2017).
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2.  RESIDENCIAL JARDIM EDITE I
Ficha Técnica
Arquitetos: MMBB & Hereñu & Ferroni 
Arquitetos
Ano do projeto: 2010/ 2013
Local: Brooklin, São Paulo

2.1 LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO

Figura 62 – Localização do Residencial Jardim Edite I.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2018.

Edição: ANTICO, 2018.

 O conjunto habitacional está localizado em duas qua-
dras na zona sul da cidade de São Paulo, entre as Avenidas 
Jornalista Roberto Marino e Luís Carlos Berrini e entre as 
Ruas Araçaíba e Charles Coulomb. (Figura 62)

 Até os anos setenta, a área onde o projeto se encon-
tra atualmente estava desconectada do resto da cidade de 
São Paulo. Em 1973, a área privada foi desapropriada e fa-
mílias que se encontravam no local foram removidas devido 
ao projeto de construção do anel viário que ligasse o palácio 
do Governo e o Aeroporto de Congonhas. Entretanto, este 
não foi executado, o terreno permaneceu vazio. Com o tem-
po, famílias passaram a ocupar o local novamente, mes-
mo ainda sendo uma área de brejo. Desta forma, a favela 
se consolidou em grande dimensão ocupando 19.000m². 
(GRUNOW, 2014)
 A primeira grande remoção aconteceu em 2005 gra-
ças a construção da Ponte Octávio Frias, necessitando a 
ampliação da Avenida Roberto Marinho. A faixa necessária 
para a remoção era de 1.500m², ocupada por 199 famílias. 
Não foi possível obter informações sobre o destino das pes-
soas transferidas, nesse momento a favela permaneceu 
com 644 famílias. (GRUNOW, 2014)
 Uma parcela das famílias removidas retornou ao lo-
cal, o que resultou no crescimento vertical da favela. É notá-
vel a união de parcela dos moradores, representados pelos 
seus líderes comunitários, o que possibilitou que a longo 
prazo obtivessem seus direitos, como é abordado por Ra-
quel Rolnik (2015) em seu artigo São Paulo perde Gerôncio, 
lutador pelo direito à moradia:

“Inserida no âmbito da operação urbana 
consorciada Água Espraiada, aprovada 
em 2001, a área do Jardim Edith foi de-
marcada como Zona Especial de Interes-
se Social (Zeis) no Plano Diretor de 2002, 
depois de muita pressão dos moradores.” 
(ROLNIK, 2015).
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 As frequentes tentativas de remoção da população 
eram um reflexo da valorização da área tornando o terreno 
caro e bem posicionado na cidade. Essa situação reforça 
a necessidade da pressão por parte da população local e 
a dificuldade em lutar pelo direito à moradia de qualidade. 
(FRAJNDLICH, 2013)

ram tentativas de quebra do acordo por parte do poder pú-
blico. Outro fato que não auxiliava os líderes ao enfrentar 
essas dificuldades foi a falta de interesse por uma parcela 
dos moradores que não participaram de nenhuma das audi-
ências públicas.
 Entre 2012 e 2013, foi entregue o conjunto Jardim 
Edite I. Distribuído em 5 torres o projeto apresenta 252 uni-
dades habitacionais, uma creche, uma UBS e um Restau-
rante Escola. (BARROS, 2014) O último atualmente não é 
utilizado, se encontra fechado sem previsão para ser aberto 
novamente.
 O número de unidades habitacionais presentes no 
conjunto teve relação direta com a escolha dos moradores 
que optou por habitar no conjunto a ser edificado. Segundo 
a Prefeitura de São Paulo (2009), as opções disponíveis 
eram: a compra de um imóvel em área pública no valor de 
até R$8.000,00, o recebimento do valor de R$5.000,00 vi-
sando o retorno à cidade natal ou a carta de crédito para fi-
nanciar uma unidade habitacional do CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional Urbano). Conforme relatado 
por Vanderley(2018), muitos não escolheram o residencial 
Jardim Edite devido ao fato de não acreditarem que a obra 
seria realizada. Os mesmos compunham o grupo de mora-
dores não motivados a participar de reuniões e discussões, 
portanto não compreendiam a negociação que acontecia. 
 Em 2017, foi entregue a unidade Jardim Edite II com 
68 unidades habitacionais. (PREFEITURA, 2017) Segun-
do Vanderley, este deveria ter sido entregue junto de uma 
AMA, o processo de construção paralisou por 60 dias quan-
do os moradores foram notificados que a AMA não estaria 
presente no local. A resolução foi um acordo com a inserção 
desta como uma ampliação da UBS.
 O enfoque da análise do projeto será em cima do 
Jardim Edite I devido a sua densidade, variedade de progra-
ma e a história da população que o habita.

 Em 2007, a favela continuava a crescer, apresentan-
do 842 famílias. Em meados do mesmo ano, a comunidade 
sofre um incêndio de dimensões devastadoras sem a iden-
tificação da causa. Com isso, a Prefeitura volta a remover 
famílias da área para realocar em outras localidades. (GRU-
NOW, 2014)
 Em entrevista com um dos líderes comunitários do 
Jardim Edite, José Bezerra Vanderley, realizada em visita 
ao conjunto habitacional em 12/04/2018 foi fornecido o pon-
to de vista da população que habitava na antiga favela. Se-
gundo o líder, os moradores se sentiram prejudicados por 
serem obrigados a se retirarem por se tratar de uma locali-
dade onde a legislação previa a construção de habitações 
de interesse social. Por esse motivo, os moradores aciona-
ram a justiça para reivindicar a sua permanência na área. 
No ano de 2008 venceram a causa.
 Vanderley (2018) relatou que no período entre a 
aprovação do projeto até o término da construção, ocorre- 

 “A área da favela foi frequente alvo de dis-
putas entre o poder público e o privado por 
sua posição estratégica, ao lado da ponte 
estaiada, em plena região de crescimento 
econômico, e de edifícios comerciais com 
suas fachadas de vidro.” (FRAJNDLICH, 
2013, [internet])
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2.2 O PROGRAMA DO PROJETO

 O Jardim Edite I está disposto em duas quadras tota-
lizando uma área de 25.714m². A primeira apresenta 2 tor-
res e 1 lâmina habitacionais, a Unidade Básica de Saúde 
de 1.300m² e o Restaurante Escola que atualmente se en-
contra fechado. A segunda quadra, de menor área, abriga 1 
torre e 1 lâmina habitacionais e a creche. (PORTAL VITRU-
VIUS, 2013)
 Segundo uma das arquitetas do escritório MMBB, 
Marta Moreira, a integração de usos no projeto foi uma difi- 

culdade devido à grande demanda de terreno em São Pau-
lo, foi possível pela integração das Secretarias de Habi-
tação, Educação, Saúde e Abastecimento. Segundo seu 
sócio, Milton Braga, essa era uma condição importante do 
projeto para manter a nova população na área: 

 Devido aos seus usos especiais no térreo, como a 
creche e a UBS, seu térreo apresenta dificuldade em ser

“Propusemos programas que evitassem 
futuramente a volta da favela ou mesmo a 
transformação do conjunto em uma área 
de habitação social que as pessoas evitam 
frequentar” (BRAGA, 2014) 

Figura 63 – Perspectiva com a distribuição do programa do conjunto.
Fonte: SAIEH, 2013.

Edição: ANTICO, 2018.
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2.3 RELAÇÃO COM ZONEAMENTO

Figuras 64 e 65: Registros das grades presentes no pavimento térreo do conjunto.
Fonte: ANTICO, 2018.

totalmente aberto para o uso público. Porém seria possível 
se apresentar mais aberto do que como é hoje e criar uma 
melhor relação com a malha urbana. De qualquer forma não 
significa que o projeto não trabalhe sua relação com o en-
torno, é perceptível em sua volumetria e fachadas. (Figuras 
64 e 65) 

 Uma condicionante fundamental para a concepção 
deste projeto foi a legislação, a partir da qual a Associação 
de Moradores conseguiu reivindicar as remoções na favela. 
O Plano Diretor Estratégico aprovado em 2002 na gestão 
da prefeita Marta Suplicy colocava a área da favela como 
uma ZEIS 1, Zona Especiais de Interesse Social. (ROLNIK, 
2015)
 Segundo o zoneamento presente na base de dados 
do Geosampa, a classificação da área é de uma ZEIS 3, 
de qualquer forma, trata-se de uma área destinada para a 
produção de habitação de interesse social. (Figura 66)
 Apesar do coeficiente de aproveitamento de uma 
ZEIS ter a possibilidade de alcançar 4, o Jardim Edite foi 
dimensionado para atender a quantidade de famílias que
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 optou em habitar o conjunto, 252. A área das duas quadras 
nas quais o projeto foi implantando é de 9.330m² e a área 
construída do projeto é de 25.714m². Portanto, o coeficiente 
de aproveitamento da obra é aproximadamente 2,75. (POR-
TAL VITRUVIUS, 2013)

com o entorno através da paisagem urbana é abordada por 
um dos arquitetos do projeto: “Para integrá-los, reproduzi-
mos de forma semelhante a textura/morfologia da cidade 
que está à sua volta. São alguns volumes verticais e hori-
zontais” (BRAGA, 2014). Além disso, a implantação de tor-
res de até 4 pavimentos, ou seja, que não necessitem de 
elevadores, possibilita um condomínio de valor mais aces-
sível.

 Aécio Flavio de Souza Lacerda Júnior e Edite Galote 
Carranza (2016), no artigo Jardim Edite, Uma breve visita, 
defendem que a volumetria do Jardim Edite é diferente dos 
demais projetos habitacionais que replicam várias vezes a 
mesma volumetria, trazendo mais qualidade as torres im-
plantadas no projeto:

 Percebe-se a relação com o entorno ao analisar o 
gabarito do projeto. (Figura 67) Essa habitação de interesse 
social foi a primeira em São Paulo a atingir 15 andares e 
a primeira desde 2001 a utilizar elevadores. Essa relação

Figura 66 – Zoneamento do projeto.
Fonte: GEOSAMPA, 2014.

Edição: ANTICO, 2018.

Figura 67  – Zoneamento do projeto.
Fonte: GEOSAMPA, 2014.

Edição: ANTICO, 2018.

2.4 RELAÇÃO DO PROJETO COM A CIDADE

“A solução entre torres e lâminas, além de 
manter um distanciamento visual confortá-
vel, proporciona vistas interessantes nas 
quatro fachadas dando mais qualidade ao 
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 Não é apenas a volumetria que proporciona essa re-
lação com a paisagem urbana, mas suas fachadas. Dife-
rentemente das demais fachadas chapadas de conjuntos 
habitacionais, esta cria cheios e vazios de duas maneiras 
diferentes. Utilizando o avanço na fachada pela inserção de 
armários a baixo da altura da janela, em um dos casos. A 
outra forma é a utilização de elementos vazados simples 
alternados com chapas de concreto pré-fabricadas criando 
um desenho semelhante ao tabuleiro de jogo de xadrez. (Fi-
gura 68)

 Quanto à habitação, todas as 252 unidades apre-
sentam 50m². Os edifícios lâminas comportam apenas 1 
tipologia. Essa tipologia se repete nas unidades do centro 
da torre, as unidades presentes nas extremidades da tor-
re apresentam uma variação para trazer a área de serviço 
para a fachada. (Figuras 69 a 71)

Figura 68 - Fachada Jardim Edite I
Fonte: ANTICO, 2018.

Figura 69 - Planta pavimento tipo das torres do Jardim Edite I.
Fonte: MMBB, 2014.

Figura 70 - Ampliação pavimento tipo – torres verticalizadas.
Fonte: MMBB, 2014.

2.5 UNIDADES HABITACIONAIS

projeto. Ao contrário do que normalmen-
te acontece com a produção em série de 
várias torres, ou blocos, ou lâminas, sem 
pensar no contexto da região, podendo 
causar a segregação”. (CARRANZA e JÚ-
NIOR, 2016). 
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 As unidades habitacionais apresentam sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro e 2 dormitórios. No caso das fa-
mílias maiores é possível diminuir a área da sala para se 
anexar o terceiro dormitório. Analisando as plantas, nota-se 
que as orientações das habitações foram planejadas com 
qualidade, todas recebem iluminação natural nos ambien-
tes de permanência prolongada em algum momento do dia. 
(Figuras 70 e 71)
 

 Uma das intenções dos arquitetos é criar áreas co-
muns como as de circulação também com a possibilidade 
de serem uma área de convívio. O melhor exemplo é a área 
de circulação das torres, o corredor apresenta uma dimen-
são adequada com uma bela vista para o exterior, também 
é bem ventilado devido as aberturas. (Figura 72)

 Diferentemente do convencional para HIS, a estru-
tura do Residencial Jardim Edite não é em alvenaria estru-
tural, mas em concreto moldado in loco. Porém a intenção 
dos arquitetos era utilizar o pré moldado defendendo que 
a montagem seria facilitada, mas a estrutura utilizada foi a 
convencional como é evidenciado na fala de uma das arqui-
tetas do projeto:

 Quanto a materialidade, o projeto apresenta facha-
das muito bem trabalhadas tanto pela utilização dos brises 
formando a intercalação de placas de concreto com as telas 
metálicas, quanto pela saliência de volumes nas lâminas. 
A primeira fachada já foi abordada acima, resumidamente 

Figura 71 - Ampliação pavimento tipo – seção lâminas horizontais.
Fonte: MMBB, 2014.

Figura 72 - Corredor da torre residêncial.
Fonte: ANTICO, 2018.

2.6 ESTRUTURA E MATERIALIDADE

“Isso não foi possível, no entanto, por uma 
questão de custo, então utilizamos o con-
creto moldado in loco na estrutura e nos fe-
chamentos, todos em alvenaria revestida” 
(MOREIRA, 2014, [internet])
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ela propicia uma dinâmica ao edifício, ele se confunde com 
a paisagem urbana e não tem a aparência de um HIS con-
vencional ao ser olhado por um desconhecido. (GRUNOW, 
2014)
 Já a segunda fachada refere-se ao avanço de um 
beiral na fachada que foi transformado em um armário com 
profundidade de 60cm pelos arquitetos. Além de criar um 
ritmo e uma dinâmica para a fachada, a saliência é uma 
espécie de beiral, ou seja, protege a caixilharia do contato 
com a água das chuvas. (BARROS, 2014/ Figura 73)

 Retomando o abordado no histórico do projeto, tra-
ta-se da parcela dos moradores da antiga favela existente 
no mesmo local que optou em habitar neste conjunto habi-
tacional. Não foi possível obter informações sobre a faixa 
de renda dos moradores. Entretanto, na entrevista Vander-
ley informou que a quantia paga por mês por morador para 
quitar o valor do apartamento é proporcional ao salário que 
recebem.
 Quanto ao seu financiamento, o projeto foi promovi-
do pela Secretária Municipal de Habitação (Sehab) tendo a 
parceria com outras secretarias para ser possível comple-
mentar o projeto com os equipamentos sociais. (FRAJNDLI-
CH, 2013)
 Pela localização das edificações estar dentro do pe-
rímetro da Operação Urbana Água Espraiada - aprovada 
em 2001 na gestão da prefeita Marta Suplici – o empreen-
dimento utilizou-se da arrecadação de CEPACs para a sua 
construção.  (LACERDA JÚNIOR, 2016)

 Não há pendências quanto as habitações. Em 2013 
todas as habitações do Jardim Edite I foram entregues e em 
2017 as do Jardim Edite II. Ainda não foi entregue a Assis-
tência Médica Ambulatorial que estaria presente no emba-
samento da torre finalizada em 2017. Como a AMA deverá 
ser realocado ainda não se tem previsão de quando será 
entregue.

Figura 73 - Vista da creche, fachada com armários-beirais.
Fonte: ANTICO, 2018.

2.7 POPULAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.8 STATUS DA OBRA
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3. CONJUNTO PONTE DOS REMÉDIOS
Ficha Técnica
Arquitetos: Hereñu & Ferroni Arquitetos 
e Marcos Acayaba
Ano do projeto: 2011
Local: Vila Leopoldina, São Paulo

3.1 LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO

 O Conjunto Ponte dos Remédios está localizado en-
tre as Ruas Major Paladino e Tenente João Salustiano Lira 
e a Marginal Tietê, no distrito Vila Leopoldina, Lapa. O nome 
do projeto advém da sua proximidade com a ponte de mes-
mo nome. (Figura 74) 
 No passado esse terreno era ocupado por uma si-
derúrgica, o que posteriormente implicou em uma série de

Figura 74 - Localização do conjunto habitacional.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2018.

Edição:  ANTICO, 2018.

problemas na execução do projeto que serão abordados 
de maneira mais detalhada em breve. A Usina Barra Man-
sa operou por mais de 50 anos no local.  Posteriormente o 
terreno foi vendido para o grupo Votorantim, momento em 
que o terreno se tornou uma central de processamento de 
entulhos. Por volta de década de 1990, a área passa a ser 
utilizada como espaço para treinamento da Polícia Militar de 
São Paulo. (GERAQUE, 2013)
 Segundo Pedrassa Neto (2013), anos depois a Pre-
feitura de São Paulo opta em desapropriar a área da antiga 
siderúrgica enquanto aguardava a aprovação do projeto de 
habitação social. Nesse momento a elaboração de um estu-
do de viabilidade e projeto para HIS foi solicitada ao arquite-
to Marcos Boldarini, porém não foram concluídos.
 A primeira licitação foi referente apenas a uma parte 
do projeto, o lote 15, composto por apenas 6 das 14 torres, 
essa seria a primeira etapa do projeto. O projeto foi dividido 
em duas etapas, na segunda seria entregue o lote 12 com 
o restante das edificações habitacionais. A licitação do lote 
15 foi vencida pela empresa Schahin Engenharia S/A e teve 
seu contrato assinado em 2010. Paralelamente, foram con-
tratados para o desenvolvimento do projeto arquitetônico de 
1258 unidades habitacionais distribuídas em 14 edificações 
os escritórios Marcos Acayaba e H+F Arquitetos. (PEDRAS-
SA NETO, 2013; DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO, 2017)
 Na palestra Produzir – Habitar: projetos e construções, 
ocorrida na Universidade Presbiteriana Mackenzie no dia 19 
de outubro de 2015, Marcos Acayaba comentou sobre o Con-
junto Ponte dos Remédios. Acayaba (2015) afirmar que as 
eleições para prefeito de 2012 ocasionaram problemas para 
o projeto. Com a mudança de gestão e eventuais mudan-
ças na Sehab criaram se conflitos com relação aos demais 
usos do projeto além do residencial. Os arquitetos passa-
ram a ter de enfrentar o desejo por parte do setor público de 
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 O projeto inicial previa a implantação 1258 unidades 
de 2 dormitórios distribuídas em 14 torres e essas organiza-
das em 5 condomínios para viabilizar a gestão do complexo 
residencial. (Figura 76)

eliminação dos demais usos além do residencial, principal-
mente dos equipamentos.
 Em 2013, são publicadas duas matérias no Jornal 
Folha de São Paulo alegando a possibilidade de contami-
nação do solo no empreendimento residencial. Geraque 
(2013), afirma que os estudos prelimares elaborados pela 
CETESB alegaram a possibilidade de contaminação do 
terreno, mas que o relatório final não estava concluído até 
aquele momento. A Sehab defendeu que a provável conta-
minação não se alastrava por todo o terreno do projeto e 
que as obras já iniciadas se localizavam em uma área sem 
esse risco. Todavia a secretaria também relatou que o pro-
blema atingiu a água subterrânea.
 Outro problema com a execução do projeto foi rela-
tado na publicação do Diário Oficial da Cidade de São Pau-
lo do dia 16 de junho de 2016. A Recuperação Judicial de 
São Paulo declarou falência à empresa encarregada pela 
construção do empreendimento, Schahin Engenharia S/A. 
Com isso, os canteiros foram fechados temporariamente. A 
segunda colocada no processo de licitação do projeto não 
aceitou a obra naquele momento, portanto se recorreu a 
terceira colocada que assumiu as obras.
 Conforme a publicação do dia 20 de maio de 2017 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, o relatório final da 
CETESB ainda se encontrava em tramitação para avaliação 
e possível licenciamento da área. Não foi possível obter in-
formações mais recentes sobre essa avaliação, o Processo 
Administrativo 45/00020/13. Na mesma data, obteve-se a 
informação de que as obras continuavam em andamento, 
todavia em ritmo lento. (DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 
SÃO PAULO, 2017)
 Segundo a Prefeitura Municipal de São Paulo (2018), 
o conjunto está com 80% de suas obras concluídas e que 
tem previsão para a entrega 2019. Levando em considera-
ção ser afirmada a entrega de apenas 181 unidades habita-

cionais, conclui-se o tamanho do primeiro lote a ser entre-
gue sofreu uma redução de 6 torres para apenas 2. Prova-
velmente isso é justificado pela possibilidade de contami-
nação do solo em parte do projeto que será comprovada 
apenas com o relatório final da CETESB, ainda não divulga-
do. Não foi possível obter informações se a construção dos 
equipamentos ainda está sendo planejada, era prevista a 
construção de ao menos duas creches e uma UBS. Apenas 
sabe-se que as torres a serem entregues contam com área 
comercial em seu embasamento.

3.2 PROGRAMA DO PROJETO

Figura 84: Fachada voltada para os dormitórios.
PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2018.
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 Além do uso residencial, no térreo estão previstos os 
usos comerciais e residenciais. As salas comerciais apre-
sentam área variável entre 35m² e 65m². Quanto ao uso 
institucional o projeto previa a implantação de 2 creches, 1 
UBS, 1 clube/escola, 1 padaria/escola, 1 espaço de convi-
vência para idosos e 1 gibiteca. Importante comentar tam-
bém a presença de quadras e de áreas internas para o la-
zer residencial. (PREFEITURA, 2018; PEDRASSA NETO, 
2013)
 Em palestra, o arquiteto Eduardo Ferroni afirmou ser 
imprescindível a inclusão desses usos no projeto por se tra-
tar de um local que possuí o entorno isolado, evitando as-
sim que se torne um “bolsão residencial”. (AMORIM, 2013)
Segundo a Prefeitura de São Paulo (2017), será contem-
plado o desenvolvimento dos espaços de integração loca-
lizados no térreo do conjunto apenas na segunda fase de 
implantação do projeto. 

Figura 76 - Planta do pavimento tipo com a 
delimitação dos condomínios.

Fonte: PEDRASSA NETO, 2013.

Figura 77 - Planta térrea com demarcação dos usos.
Fonte: PEDRASSA NETO, 2013.

3.3 RELAÇÃO COM ZONEAMENTO

 Por apresentar grandes dimensões, o Conjun-
to Ponte dos Remédios não está localizado em ape-
nas um zoneamento. Grande parte da gleba se encon-
tra em uma ZEIS 3, a legislação mais favorável para 
a implantação de HIS, porém uma pequena parte do 
projeto também se encontra em uma ZM. (Figura 78)
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 Devido à presença de CA diferentes para cada legisla-
ção, isso implicou em uma diferença de gabaritos no projeto das 
torres residenciais, como pode ser evidenciado na Tabela 4.

Figura 77 - Zoneamento das quadras do empreendimento
Fonte: GEOSAMPA, 2014.

Edição: ANTICO, 2018.

Figura 78: Identificação das pré-existências mantidas no projeto.
Fonte: HEREÑU & FERRONI ARQUITETOS, 2011.

Tabela 4: Tabela com a distribuição do CA do empreendimento.
Fonte: PEDRASSA NETO, 2013. 

Edição: ANTICO, 2018.

ZEIS 3 ZM
CA (máximo) 4 2,5
CA (atingido) 3,06 1,88
TO (máximo) 0,7 0,5
TO (atingido) 0,37 0,24
Área terreno 25.099m² 7.060m²
Área construída 75.804,86m² 13.319,13m²

3.4 RELAÇÃO DO PROJETO COM A CIDADE

 Na palestra corrida em 2015 na Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, Acayaba (2015) também comenta 
acerca das permanências da antiga siderúrgica adaptadas 
para o projeto. Foram mantidos alguns galpões que se en-
contravam em bom estado de conversão, a antiga portaria 
para delimitar a acesso principal do conjunto e a chaminé. A 
chaminé além de servir como ícone de referência do bairro, 
seria adaptada para se tornar a caixa d’água do projeto. A 
construtora não se mostrou interessada nessa adaptação 
devido ao alto custo de obra. É de se suspeitar que sua de-
molição tenha ocorrido devido ao descaço, pois na Figura 
78, retirada do site H+F Arquitetos notamos a demarcação 
da chaminé como uma das permanências. Já na Figura 79, 
foto mais atual do empreendimento após o inicio das obras, 
nota-se que a construção foi demolida.
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Figura 80 a 82: Plantas do pavimento tipo de algumas
das torres do complexo.
Fonte: ACAYABA, 2013.

Figura 83: Diagramas analisando a insolação nas unidades habitações 
do conjunto a partir da orientação de fachada. 

Fonte: ANTICO, 2018
Figura 84: Fachada voltada para os dormitórios.

PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2018.

  É interessante comentar também a orientação das 
unidades habitacionais. Conforme o diagrama abaixo (Figura 
83), nota-se que a maior parte das unidades está bem aloca-
da se considerada a insolação direta que receberão ao lon-
go do dia. Apenas uma pequena parcela de unidades apre-
senta baixa qualidade nesse quesito por estarem voltadas 
para a fachada Sul, são as aquelas marcadas pelo aro azul.

  As duas torres já construídas foram edificadas atra-
vés da utilização de alvenaria estrutural. É possível que o 
embasamento da maior parte das torres seja planejado em 
estrutura convencional, ou seja, pilar, viga e laje em concre-
to. 
 Quanto a materialidade, o projeto não apresenta os 
elementos mais usais para uma edificação de habitação po-
pular. Seus corredores e paredes são de alvenarias com pin-
tura acrílica sobre argamassa. Há um diferencial no trabalho 
feito com as cores, em uma das fachadas as janelas são bem 
marcadas em fita e as cores são neutras, branco e cinza (Fi-
gura 84). Já na fachada oposta, os corredores têm seus guar-
da-corpos com recortes pintados em branco, as paredes da 
fachada amarelas e as portas nas cores vermelhas e azul, 
criando uma fachada fora do padrão (Figura 85). No conjunto 
percebe-se que com recursos limitados os arquitetos foram 
capazes trabalhar as fachadas do conjunto com qualidade.

3.6 ESTRUTURA E MATERIALIDADE
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Figura 85: Fachada voltada para os corredores.

HEREÑU & FERRONI ARQUITETOS, 2017.
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3.7 POPULAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.8 STATUS DA OBRA

 A população destinada para ocupar as unidades ha-
bitacionais desse conjunto serão uma parcela da população 
desabrigada da Favela do Moinho, antigamente localizada na 
região dos Campos Elísios. Esse acordo entre as vítimas e a 
Prefeitura foi firmado após o segundo incêndio sofrido na fave-
la em 17 de setembro de 2012. (PALHARES; HOPPE, 2012)

 Segundo o site dos arquitetos Hereñu e Ferro-
ni, a previsão de término da obra está para o ano de 
2019. A Prefeitura de São Paulo (2018), confirma a data 
para a entrega da primeira etapa da obra e apresen-
ta mais informações sobre o andamento do projeto. Se-
gundo o Órgão Público, no mês de maio de 2018 o sta-
tus da obra de 80% concluído. Até o momento nenhuma 
das torres foi liberada para seus futuros moradores.
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 O desenvolvimento do projeto foi iniciado pela deter-
minação de suas diretrizes, que por sua vez foram consequ-
ências da escolha de implantação (em uma fase inicial refe-
rindo-se à implantação de suas torres e em fases seguintes 
á organização de seu térreo e funcionalidade também) e da 
análise dos estudos de caso. Para a determinação da proje-
ção das torres, aquelas em formato de lâmina se mostraram 
mais eficientes em relação as demais. Não se mostrou inte-
ressante que todas as edificações apresentassem a mesma 
orientação por ser considerado monótono, não criar um vín-
culo forte com a malha urbana e tampouco possibilitarem a 
criação de espaços de permanência entre elas. (Figura 88)
 Uma implantação selecionada como eficiente é a 
apelidada como “cata-vento” por possibilitar a ventilação en-
tre as torres. Conforme indicada na Figura 3, ela é compos-
ta por lâminas em diferentes orientações que possibilitam o 
percurso ao mesmo tempo que criam um espaço para per-
manência. Todavia, por esse projeto manter pré-existências 
na quadra de intervenção, esse modelo apresentou dificul-
dades na implantação pela falta de relação com o entorno. 
(Figura 88) 
 Outra questão analisada quanto às edificações resi-
denciais foram suas espessuras, ou seja, a escolha entre 
lâminas simples e duplas. Segundo as análises dos estudos 
de caso, mostrava-se mais vantajosa a escolha das lâmi-
nas simples por possibilitarem maior qualidade e salubrida-
de para as unidades. As lâminas simples permitem que se 
tenham aberturas em duas fachadas do projeto. No caso 
daquelas voltadas para o corredor, são de ambientes consi-

 derados de permanência transitória, como cozinha, 
banho e área de serviço. (Figura 88)
 Por fim, para determinar a projeção das torres é ne-
cessário identificar quais as orientações favoráveis para ga-
rantir a entrada de iluminação natural nos ambientes classi-
ficados como de permanência. Principalmente por se tratar 
de edificações residenciais é inadmissível a implantação de 
dormitórios ou salas voltadas para fachada sul. (Figura 88)

PARTIDO

Figura 88 - Diagrama do processo de estudo
 das torres residenciais.
Fonte: ANTICO, 2018.
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 Com base nas definições discorridas acima inicia-
ram-se os estudos de volumetrias para o projeto. É possível 
dividi-los em 4 etapas, a primeira é marcada pela tentativa 
de implementação do modelo “cata-vento” que não se mos-
trou eficiente para criar relação com a malha urbana ou com 
as pré-existências presentes na quadra de intervenção. A 
segunda parte foi uma nova tentativa de volumetria, ainda 
seguindo o mesmo modelo, porém com uma redistribuição 
dos gabaritos e com algumas torres avançando sobre a 
área verde. Novamente a tentativa não foi bem sucedida, 
já a terceira volumetria apresenta uma nova proposta. Nela 
são eliminados os avanços das torres sobre o corredor ver-
de para uma maior valorização do mesmo. Além disso, é 
reduzida a quantidade de torres em forma de “L”, resultan-
do em uma melhor relação com seu entorno e é adotado 
o uso do pergolado em ambas as quadras para trazer uni-
dade ao projeto. Por fim, a última volumetria se apresenta 
como um refinamento da terceira proposta: é eliminada uma 
das torres para melhorar o espaçamento entre elas, há uma 
pequena redistribuição de gabaritos e a redução do compri-

mento dos corredores com o avanço das unidades de pon-
ta. O processo descrito acima está sintetizado na Figura 91.
 Um elemento que sofreu diversas variações junto 
das alterações de volumetria foi o CA. Os primeiros estu-
dos visavam o alcance do CA máximo para ZEIS 3, 4, por 
se defender a máxima ocupação do conjunto pelo fato da 
cidade de São Paulo apresentar um grande déficit habita-
cional. Contudo, no decorrer do processo o foco passa a ser 
a melhor relação do projeto com seu entorno, a qualidade 
das unidades entregues e visando alcançar um CA supe-
rior a 2,5. A escolha desse valor levou em consideração o 
fato do CA atual da área ser extremamente baixo apesar 
de apresentar uma densidade significativa devido aos seus 
cortiços. A partir de uma melhor percepção sobre os cortiços 
visou-se utilizar a PPP como um instrumento para garantir 
um adensamento de qualidade. (Figura 91)

Figura 91: Síntese do processo de 
desenvolvimento volumétrico do projeto.
Fonte: ANTICO, 2018.
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 Conforme já abordado no início do capítulo, a dis-
tribuição do programa foi atrelada a legislação da área de 
intervenção e ao seu contexto. Na quadra localizada ao nor-
te foram implantados dois dos equipamentos, o centro co-
munitário e a UBS. Já a quadra principal apresenta 6 torres 
residenciais e em seu embasamento a creche, o sacolão, 
área comercial e para convivência. (Figura 92)
 Os equipamentos foram selecionados através de es-
tudos da característica do bairro, como apontado no capítu-
lo 2. O térreo comercial, além de ser um incentivo da PPP, é 
justificado por ser uma característica da morfologia urbana 
do local, logo trazer a ideia de continuidade na malha urba-
na com maior facilidade. As torres habitacionais são dividi-
das para atenderem diferentes rendas, por esse motivo 3 
são HIS e 3 são HMP apresentando tipologias de diferentes 
dimensões em cada edificação. (Figura 92)

 A partir da análise da Figura 93, pode-se notar com 
maior clareza a relação do projeto com o entorno através da 
distribuição de seu programa.  Há um eixo de equipamentos 
localizado na Rua João Teodoro, prolongado com a implan-
tação da UBS e do centro comunitário. As edificações resi-
denciais com térreo comercial se encontram próximas de 
eixos marcados pelo térreo comercial, tanto pela Rua São 
Caetano quanto pela Rua da Cantareira. O entorno direto 
atual não apresenta edificações a cima de 8 pavimentos, 
entretanto não muito distante da área de intervenção en-
contra-se outras torres residências HIS/HMP, inclusive de 
gabaritos superiores aos propostos.

PROGRAMA

Figura 92: Diagrama com a distribuição do programa.
Fonte: ANTICO, 2018.

Figuras 93 e 94 - Perspectivas com a inserção 
do projeto na malha urbana.

Fonte: EARTH, 2018.
Edição: ANTICO, 2018.
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URBANIDADE

 Um dos principais enfoques trabalhados nesse pro-
jeto é a sua relação com a malha urbana e a criação de um 
espaço público no térreo que fosse realmente eficiente, logo 
bastante utilizado por aqueles que percorressem pela área. 
Para isso, foi necessário pensar também em trabalhar seu 
entorno direto de modo que a relação do projeto com a ci-
dade fosse valorizada. Visando a conexão do projeto entre 
as duas quadras foram projetadas lombo faixas em seus 
principais fluxos de pedestres. Devido a falta de conexão da 
malha urbana localizada do outro lado do Rio Tamanduateí, 
foi proposta uma conexão dos equipamentos com os HIS 
existentes. Essa ligação ocorreria através da implantação 
de lombo faixas e semáforos na Avenida do Estado, além 
do projeto de uma passarela que propiciasse a travessia de 
pedestres em nível sobre o rio. A chegada dessa travessia 
seria onde hoje é uma área subutilizada, que sofreria um 
tratamento paisagístico para assemelhar-se ao restante do 
projeto. (Figura 95)
 Através da análise das Figuras 95 e 96, é possível 
notar que os fluxos principais do projeto foram planejados 
de modo a se relacionarem com a cidade. O primeiro eixo 
longitudinal funciona como um prolongamento da rua de 
dentro da Vila Economizadora, cujo fluxo de carros é libe-
rado apenas para moradores, portanto seu fluxo principal 
atualmente já é o de pedestres. O segundo fluxo no mes-
mo sentido foi desenhado respeitando as pré-existências da 
quadra, foi o eixo permitido sem grande comprometimento 
da privacidade desses moradores. Por fim, o fluxo na trans-
versal garante a principal ligação do projeto com a área ver-
de, marcado pelo avanço do pergolado. Esse fluxo neces-

sita ser destacado também por ligar a área de passagem 
com as áreas de permanência. As últimas foram locadas de 
modo que o encontro de fluxos fosse alargado para maior 
conforto dos pedestres. Além disso, junto do tratamento das 
esquinas servem como incentivo para que pedestres aden-
trem o projeto e permaneçam em seu interior.
 Conforme já comentado, atualmente a área sofre 
com problemas de inundação no período de chuvas devido 
ao desnível existente entre a Avenida Tiradentes e a Aveni-
da do Estado. Por esse motivo, o nível principal do projeto 
foi elevado de modo que esteja no mínimo 45cm acima do 
nível da rua nos locais de acesso de pedestres. Evitou-se 
a utilização de escadas nos desníveis de modo a garantir a 
acessibilidade ao projeto, elas foram utilizadas apenas nos 
desníveis mais acentuados. Praticamente todas as rampas 
apresentam a inclinação de 5% para não necessitarem de 
corrimão e facilitarem a locomoção de pessoas com defici-
ência. Apenas a rampa ao lado da creche apresenta inclina-
ção de 8,33% com corrimão, por se tratar de um desnível 
maior que inviabilizava a rampa com 5% de inclinação. (Fi-
gura 96)
 Importante comentar outro artifício utilizado no pro-
jeto para amenizar o impacto das chuvas. Tanto o acesso a 
garagem como a carga e descarga apresentam duas ram-
pas, a primeira com uma inclinação para elevar o nível e a 
segunda com a inclinação em direção ao nível desejado, 
dessa forma é evitado que água de difícil escoamento aden-
tre para o interior da edificação. (Figura 96)
 O trabalho de níveis no térreo também foi utilizado 
para garantir a privacidade dos moradores presentes no 
conjunto habitacional mantido na quadra de intervenção. 
São poucas as unidades habitacionais localizadas no tér-
reo, grande parte é destinada as áreas comuns da edifi-
cação, de qualquer modo o nível escolhido como principal 
para o desenvolvimento do projeto é 35cm inferior ao ní-
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vel do projeto mantido. O desnível junto da utilização de 
canteiros verdes permite a privacidade de acesso à área 
do conjunto mantido sem comprometer a fruição pública da 
quadra. (Figura 96)
 Para garantir o sucesso da fruição pública da qua-
dra também foram trabalhados espaços de permanência 
ao longo do percurso. Desta forma evitava-se a geração de 
espaços sem uso que pudessem intimidar o transeunte e, 
ao mesmo tempo, garantem a permanência de pessoas na 
área. Como é afirmado por Gehl em seu livro Cidade Para 
Pessoas (2015), pessoas são capazes de atrair outras pes-
soas para o local por trazerem uma sensação de seguran-
ça e para conseguir atraí-las é necessário que elas tenham 
algo para fazer no local, como a possibilidade de se sentar. 
As pequenas praças desenhadas junto das fruições e da 
boa localização dos usos no térreo do projeto impulsionam 
a utilização desse espaço e, portanto, seu sucesso como 
espaço público. 
 Conforme abordado acima, a distribuição dos usos 
no térreo também foi planejada com atenção. As lojas de 
alimentação encontram-se voltadas para espaços de per-
manência, em sua maioria no interior da quadra, desta for-
ma servem como um incentivo para a utilização do espaço 
público projetado. As lojas âncoras e o sacolão também se 
encontram no interior da quadra por se tratarem de lojas 
que atraem um público maior e ao locá-las nessa posição 
fazemos com que seus clientes percorram mais pelo proje-
to. Já as lojas de menor porte foram locadas próximas a cal-
çada de modo a funcionarem como fachada ativa. (Figura 
96)
 Quanto aos outros usos, a área para funcionários foi 
locada de modo a visar menor impacto e para os halls de 
acesso residencial visou-se, sempre que possível, a implan-
Ao lado:
Figura 96 - Planta do pavimento térreo.
Fonte: ANTICO, 2018.

Figura 97: Detalhes e Ampliações dos brises 
projetados para a creche.

Fonte: ANTICO, 2018.
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tação no interior da quadra para garantir movimento. Já a 
creche foi locada mais distante da área comercial e próxi-
ma a área verde para facilitar a utilização desta área pelas 
crianças, como ocorre no Jardim Edite. Importante comen-
tar que por se tratar de um térreo aberto, foram locados 
brises verticais em frente as salas de aula para a segurança 
das crianças. Os brises permitiriam vista para o lado exte-
rior e evitam que estranhos observem as crianças de modo 
desapercebido, os elementos verticais garantiriam a priva-
cidade. (Figuras 96 e 97)
 Os elementos verticais utilizados são pivotantes vi-
sando não apenas o controle dos raios solares, mas a ques-
tão da privacidade. Devido à presença do público infantil os 
brises foram desenhados de maneira lúdica, um de seus 
lados tem acabamento em madeira enquanto o outro apre-
senta pintura. No conjunto, os lados pintados foram uma 
escala tonal e são leves de modo que as crianças possam 
manipulá-los. (Figura 97)

percebida pelo projeto apresentar um afastamento de quali-
dade em relação as edificações já construídas. Além se ser 
possível reparar a atenção no posicionamento das torres, 
não apenas pela distância entre elas, mas pela localização 
das aberturas dos dormitórios de uma torre não serem vol-
tadas para aberturas de outras torres ou corredores. Isso foi 
facilitado pela implantação de lâminas em duas direções.
 A análise da Figura 99 também possibilita a leitura do 
projeto como um todo e de como seus usos se relacionam. 
O corte revela a elevação da pré-existência em relação a 
cota principal do embasamento do projeto. É possível notar 
as duas fruições principais longitudinais em corte no emba-
samento, e ao fundo, em vista, a fruição transversal ligando 
o corredor verde com o projeto através do prolongamento 
do pergolado. Neste caso, as torres em corte apresentam 
as aberturas de seus dormitórios voltadas uma para a frente 
da outra, mas é importante frisar que estão em uma distân-
cia acima de 65m, garantindo a privacidade de ambos.
 Através da análise da perspectiva (Figura 100 ), tam-
bém pode-se perceber a disposição das torres no projeto, 
garantindo privacidade entre as torres sem monotonia. No-
ta-se também como o corredor verde garante a valorização 
do projeto pelas visuais possibilitadas. A intenção dessa 
área aberta é também para que seja um espaço de lazer 
para moradores (do próprio conjunto e proximidades), crian-
ças da creche, frequentadores da área comercial e pessoas 
que percorrerem nas proximidades do projeto.

 A relação entre os usos do projeto e com o entorno 
também pode ser analisada através dos cortes. Através da 
análise do corte AA (Figura 98), nota-se a área comercial 
com um pé direito de 4m para uma valorização desse pa-
vimento sem destoar do pé direito do entorno, com exce-
ção do embasamento da torre 6 de apenas 3m devido ao 
seu limite de gabarito. A relação com o entorno pode ser

USOS DO PROJETO

Ao lado:
Figuras 98 e 99: Cortes AA e BB, respectivamente.

Fonte: ANTICO, 2018. 
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Ao lado:
Figura 100 - Perspectiva da visual das torres residenciais e creche 
com observador localizado no corredor verde.
Fonte: ANTICO, 2018. 

Página 100:
Figura 101 - Planta do pavimento tipo.
Fonte: ANTICO, 2018.

Página 101:
Figura 102 - Planta do barrilete.
Fonte: ANTICO, 2018

Página 102:
Figura 103 - Planta da caixa d’água.
Fonte: ANTICO, 2018.

 Por se tratar do uso principal do projeto e desta pes-
quisa, será dado um enfoque maior à sua análise. A análise 
do pavimento tipo reforça as observações feitas na leitura 
do corte e da implantação. As lâminas se localizam voltadas 
nas orientações 110° Sudeste, 20° Nordeste e 290° Noroes-
te, desta forma foi possível manter privacidade para os dor-
mitórios em relação as visuais de cada unidade habitacional 
sem comprometer a iluminação natural desses ambientes 
em nenhuma torre. (Figura 101)
 Cada torre apresenta uma tipologia diferente para 
atender diferentes públicos e renda, com exceção apenas 
da Torre 4 que apresenta duas tipologias na mesma torre. 
São 4 tipologias: kitnet, unidades de 1 dormitório, 2 dormi-
tórios e 3 dormitórios. Neste capítulo será apresentada a 
ampliação de cada uma das unidades.

 A planta do barrilete merece ser destacada, pois no 
mesmo nível apresenta a área de lazer das torres, no caso 
das torres de 1 a 5. Como já abordado, o projeto foi plane-
jado de modo que a área principal de convívio do projeto 
seja seu embasamento, principalmente o corredor verde e 
as praças de permanência e o centro comunitário. Todavia 
também é destinada uma área restrita aos moradores nas 
coberturas das torres. Essa área é formada por uma peque-
na área coberta que pode vir a ser utilizada para reunião de 
condomínio, salão de festas ou de jogos e uma área desco-
berta que pode ser utilizada como uma espécie de mirante. 
Também é utilizado o pergolado para remeter à ideia de uni-
dade ao projeto. (Figura 102)
 Quanto à planta da Caixa d’água, sua representa-
ção é importante para mostrar a localização adequada dos 
reservatórios, como também pode ser analisado no corte 
AA. Dimensionadas para 40% do consumo mais reserva de 
incêndio, foram locadas acima da caixa de escada para o 
aproveitamento dessa estrutura rígida devido ao peso da 
água. (Figuras 103 e 104)

TORRES RESIDENCIAIS
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 Importante reforçar que o acesso ao estacionamento 
ocorre com uma primeira rampa com inclinação de 18% a 
uma cota 40cm a cima da cota inicial para depois, na se-
gunda rampa de mesma inclinação ser iniciada a descida 
para evitar a entrada de água em dias de inundação. (Figu-
ra 105)
 Neste pavimento também estão localizadas a maior 
parte das áreas técnicas. Para facilitar a gestão do condo-
mínio cada torre apresenta seu centro de medição, sala de 
telecomunicações, reservatório inferior e depósito de lixo. O 
mesmo ocorre para a área comercial e creche, mas esses 
também apresentam geradores que estão localizados no 
pavimento térreo. (Figura 105)

 Como já comentado, o projeto é composto por quatro 
tipologias: a kitnet com 20,05m², unidades de 1 dormitório 
com 26,70m², de 2 dormitórios com 40,75m² e 3 dormitó-
rios com 54m². As áreas são superiores ao usual para HIS 
e HMP, todavia é importante lembrar que se trata de um 
trabalho acadêmico e essas áreas foram as consideradas 
de qualidade para as famílias que viessem a habitar essas 
unidades.  (Figura 106)

 Para o subsolo foram destinadas 1 vaga por unida-
de residencial HMP, ou seja, uma vaga para cada aparta-
mentos das torres 1, 3 e 5. O acesso às vagas residen-
ciais é bloqueado por catracas para que apenas os próprios
moradores tenham acesso a essas vagas. As demais são 
destinadas ao uso comercial, se terá controle da entrada 
ou não desses automóveis fica a cargo do centro comercial 
decidir. (Figura 105)

Figura 104 - Corte ampliado da escada.
Fonte: ANTICO, 2018 (mudar para corte DD).

Página 104:
Figura 105 - Planta do estacionamento.
Fonte: ANTICO, 2018.
Planta 105:
Figura 106 - Ampliação das unidades.
Fonte: ANTICO, 2018.

SUBSOLO

AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES
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Figura 115 a 117 - Ampliações das fachadas e corte respectivo.

Fonte: ANTICO, 2018.

Figura 118 - Diagrama mostrando a carta solar das fachadas com grá-
fico auxiliar de máscaras dos diferentes cobogós.

Fonte: ANTICO, 2018.









115

em boas condições e com suas unidades ocupadas.
 Em casos como o projeto proposto, a PPP também 
poderia ser viabilizada por necessitar de melhorias urbanas 
junto do edifício habitacional. Com exceção da Rua São Ca-
etano, seu entorno direto não apresenta muito movimento 
de pedestres, principalmente próximo à Avenida do Estado. 
É necessária a melhoria próxima a essa via com alargamen-
to da calçada e a conexão em nível com a malha urbana do 
lado oposto ao rio para pedestres. Além disso, através da 
parceria seria possível implantar a área verde proposta no 
Arco do Tietê e amenizar os efeitos da inundação da área 
com a criação de um pequeno piscinão e são necessárias 
melhorias na drenagem do entorno.
 Quanto as críticas lidas sobre o poder privado visar 
seu lucro em cima da produção de HIS, isso ocorre em ou-
tros programas como Minha Casa Minha Vida. É importante 
ressaltar que principalmente em momentos de crise eco-
nômica, como nos dias de hoje, o privado produzir HIS é 
favorável para o público e para o privado. O poder público 
teria maior dificuldade de viabilizar suas obras, enquanto o 
privado necessita de um mercado que encontre maior faci-
lidade de vender suas unidades habitacionais. Além disso, 
por meio das parcerias pode-se garantir um tempo de cons-
trução menor.
 Portanto, a Parceria Público-Privada poderia ser um 
instrumento para o adensamento e a melhor utilização das 
potencialidades do centro da cidade. Porém devem ser 
analisados os casos em que a parceria seria mais eficiente. 
Não se trata de um instrumento apenas para a produção de 
moradia, mas que tenha capacidade de melhorar o entorno 
e que garanta a permanência da população. 
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