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‘‘Nossa luta é uma luta de classes, até porque na
concepção das pessoas que detém o poder da cidade,
pobre não pode morar em área consolidada e urbanizada,
tem que morar nos locais mais distantes onde a terra
é mais barata.’’ (Sidnei)
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RESUMO
São Paulo que é uma cidade rica em oportunidades, mas extremamente
desigual, reflexo, inclusive, de um processo de urbanização acelerado desde
o início do século XX, possui inúmeros edifícios desocupados em lugares
dotados de infraestrutura urbana, em contraponto a um déficit habitacional de
aproximadamente 300 mil unidades.
A escolha do tema do Trabalho Final de Graduação se deve ao incômodo
de observar as dificuldades em tratar da questão do déficit habitacional, na
cidade de São Paulo, por meio de propostas ‘’pouco’’ utilizadas e difundidas no
ambiente da construção civil nacional.
O projeto é sobre a mudança de uso de um edifício garagem, localizado na
região da Praça da República, lugar onde se concentram inúmeras modalidades
de transporte coletivo, portanto, a demanda por estacionamentos é menor
configurando-o como imóvel subutilizado.
Desta forma, se propõe a transformação deste edifício, localizado em um
endereço central na cidade, por meio de Retrofit. Entende-se retrofit como uma
das possibilidades, um caminho possível, como alternativa de habitação para
minimizar o déficit habitacional na cidade de São Paulo.
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ABSTRACT
This paper was written with the intention of thinking about our cities as they
already exist, we are all its living users and have the responsibility to take
good care and offer better solutions for its people. It starts with a timeline
amongst all the housing politics that have been done in Brazil and then focusing
on housing politics in the city where this project is located, São Paulo. Right
before the project itself, the theme of this paper is put on debate with a quick
review of Alejandra Devecchi’s doctoral thesis and an analysis of some projects
that use retrofit as a way of changing a building’s use and promoting new
perspectives of old uses. The project is about changing the use of a parking
garage with 32 floors in the República District in São Paulo that has no longer
its old demand, since there are a couple of transport infrastructures that are
available now right on its corners. Besides the Parking Garage, there’s a vacant
lot next to the building that is designed to be a connection between all of the
three main streets that surround the block.
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1

INTRODUÇÃO
A escolha do tema do Trabalho Final de Graduação se deve ao incômodo de
observar as dificuldades em tratar a questão do déficit habitacional na cidade
de São Paulo por meio de propostas ‘’pouco’’ utilizadas e difundidas no ambiente
da construção civil nacional.
São Paulo é uma cidade rica em oportunidades, mas extremamente desigual,
reflexo, inclusive, de um processo de urbanização acelerado desde o início do
século XX.
Para alcançar o projeto que fecha esta monografia, e de modo a contextualizar
o panorama da problemática habitacional no Brasil, será apresentada uma linha
do tempo, onde figuram datas significativas, relativas ao setor no país.
Comenta-se a seguir os critérios para a quantificação do déficit habitacional
e as relações entre o mercado imobiliário e a produção habitacional. Em São
Paulo busca-se apresentar os antecedentes da crise habitacional, a demanda
por moradia, o projeto Lei do Plano Municipal de Habitação de 2016, bem como
as considerações incluídas no programa Morar no Centro.
O projeto que conclui esta monografia trata do

Retrofit como uma das

possibilidades para minimizar o déficit habitacional na cidade de São Paulo,
apresentando o projeto de retrofit de um edifício garagem. Pretende-se oferecer
alternativa de habitação por formas, até então, pouco difundidas nacionalmente
e que, além da moradia, ofereça uma conexão entre avenidas importantes para
a história da cidade.
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2

IMAGEM 01: Foto de Edificações ao lado do Edifício Copan na cidade de São Paulo FONTE: Autor (2019)

HABITAÇÃO NO BRASIL:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Ao longo deste capítulo serão apresentadas algumas considerações acerca de
acontecimentos, ações e políticas voltadas a produção habitacional. Inicia-se o
capítulo por uma Linha do Tempo, a fim de evidenciar os reflexos das ações no
setor habitacional ao longo da história do país.
Os dados que são, repetidamente, reproduzidos e analisados quanto a habitação
no Brasil evidenciam que a Política Habitacional é defasada perante a demanda
da população.

18

RETROFIT: UM CAMINHO POSSÍVEL?

HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

19

Foram inúmeras as tentativas para diminuir o déficit

neste que é um dos

direitos básicos1 de todo cidadão, mas algumas, apesar de produzir unidades em
larga escala, não alcançaram a população de baixa renda, classe que não possui
poder aquisitivo para adquirir aquelas produzidas.

1890 - 1910 HIGIENIZAÇÃO
O primeiro período indicado na Linha do Tempo, entre 1890 e 1900, assim o está
pois foi a primeira vez que surgiu algum tipo de preocupação sobre a habitação
de uma população que começava a se urbanizar, conforme Bonduki (1998) já

Observam-se ainda algumas alternativas realizadas pelos governos municipais
como a construção de unidades habitacionais por ajuda mútua e mutirões, na
gestão da Prefeita Erundina (1989 - 1992) e outros exemplos polêmicos, como o
Cingapura, apadrinhado por Paulo Maluf.

no final do século XIX pode ser verificada a segregação socioespacial, como
na cidade de São Paulo com a diversificação das funções e o aparecimento de
bairros operários e residenciais.
Antes mesmo dessa primeira preocupação com habitação, inclusive fora da Linha

A promoção pública de habitação social no Brasil, desde o SFH/BNH
e posteriormente, apesar de em alguns momentos ter alcançado
padrões quantitativos significativos (cerca de 4 milhões de moradias
produzidas pelo BNH, em cerca de vinte anos), não logrou êxito
em atender a população de renda abaixo de 5 salários-mínimos,
uma vez que não tinha programas específicos para este segmento
da população. Entre 2009 e 2015, o PMCMV contratou mais de 4
milhões de unidades, sendo 2,5 milhões entregues, incluídas neste
contexto as três faixas do programa que atenderam famílias com
renda entre zero e dez salários mínimos. (ANTONUCCI, FERREIRA
e RUBIO, 2019)

do Tempo apresentada, vale ressaltar que conforme assinalou Chalhoub (1996),
houve um aumento considerável de cortiços na cidade (aqui é tratada a cidade
do Rio de Janeiro, que acompanhava as formas de habitar das áreas urbanizadas
do país) a partir dos anos 1850/1860, em decorrência da ampliação “do fluxo de
imigrantes portugueses”, do “crescimento do número de alforrias obtidas pelos
escravos” e, ainda, das “situações nas quais os escravos obtinham autorização
para ‘viver sobre si’”
Bonduki (1998) comenta que sobre as moradias da elite são encontrados inúmeros
documentos, inclusive sobre as flores que enfeitavam os jardins. Já sobre a
moradia da população operária e pobre ninguém descrevia. Contudo se estas
não representassem perigo a saúde pública nada se saberia sobre. A fonte de
informação referenciada por este autor é o Relatório da Comissão de Exame e

IMAGEM 02: Conjunto Pirajuçara sendo construído, zona sul de São Paulo FONTE: BONDUKI (1990)

2.1

LINHA DO TEMPO

Inspecção das Habitações Operárias e Cortiços no Districto de Santa Ephigênia,
publicado por Motta em 1894. Nesse relatório, trechos relatando a extrema
precariedade dos cortiços, estalagens e habitações operárias se destacam,

Algumas datas são emblemáticas no que diz respeito ao reflexo no setor

evidenciando a não existência de serviços de esgotos e a já superpopulação dos

habitacional do Brasil, principalmente no atendimento da moradia para a população

espaços pequenos, disputados pela ‘’grande massa de imigrantes que afluia a

pobre. A seguir apresentam-se agrupados os períodos para facilitar a leitura e

São Paulo em busca de trabalho’’ .

contextualizar o percurso da crise habitacional.
1

O direito à moradia é um direito humano desde 1948 inscrito na Declaração Universal de Direitos Humanos.
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1890

1900

1893 - surto de epidemias crescimento migratório
1894 - código sanitário

1910
1917 - vila maria zélia

crise habitacional

1920
crescimento das vilas
operárias

combate aos cortiços

1930
início da era vargas

1940
atuação dos iaps

mudança ideológica do 1942-lei do inquilinato
aluguel para casa
própria
1945-aumento da crise
habitacional

1950

1960

1970

governo dutra e o
plano de emergência

1964-golpe militar

1971-serfhau e o
falho plano diretor

1967-cecap zezinho
guimarães

1946-criação da fcp e
início da gestão dutra

gestão marta suplicy
(pt)
políticas públicas de
aluguel social
ceuS na periferia
programa morar no
cen
centro
casa paulista
estatuto da cidade

2002
gestão lula
plano diretor
estratégico
projeto mutirão
paulo freire

2003
criação do ministério
das cidades

2004
formulação de uma
nova política nacional
de habitação

2005
gestão josé serra
(psdb)
projeto nova luz
atuação elisabete
frança

2007

1986-fim da ditadura
1993-gestão paulo
militar e extinção do bnh maluf

gestão luiza
erundina(pt)

2000
direito a moradia na
constituição federal
de 88

1997-gestão celso pitta
(pp)

urbanização de favelas
e mutirão

2008

gestão gilberto kassab minha casa minha vida
(psd)
projeto do conjunto
programa renova
jardim edite
centro
projeto do parque
operação cracolândia cantinho do céu
projeto do edifício
ri
riachuelo

1990

constituição nacional
projeto cingapura
aprovada pelo congresso
operação urbana água
1989-cdhu
espraiada e faria lima

1965-criação das
cohabS

-fim da era vargas

2001

criação do bnh/sfh

1980

2009
minha casa minha vida
entidades
projeto do conjunto
parque santo amaro v

2011
GESTÃO DILMA (PT)
PROJETO DO CONJUNTO
HELIÓPOLIS - GLEBA G
PROJETO DO CONJUNTO
JARDIM LIDIANE III

2013

2014

2016

GESTÃO FERNANDO HADDAD REVISÃO DO PLANO DIRETOR MINHA CASA MINHA VIDA 3
(PT)
ESTRATÉGICO
PROJETO DO COMPLEXO
PROJETOS VOLTADOS PARA PROGRAMA PPP DA
HABITACIONAL E CULTURAL
MOBILIDADE:
HABITAÇÃO DO CENTRO
JÚLIO PRESTES
CORREDOR DE ÔNIBUS
EXPANDIDO DE SÃO PAULO
E CICLOFAIXAS
aquisição de terrenos
para o mcmv
redução de verbas da
habitação para quitar
dívida de transporte

[...] frente a expansão da cidade, o poder público encontrou
dificuldades - além de desinteresse, no caso dos bairros
populares - para atender a tantas solicitações. Os problemas
que mais preocupavam as autoridades eram os que agravavam as
condições higiênicas das habitações, dado que no final do século
foram inúmeros os surtos epidêmicos que atingiram as cidades
brasileiras. Essa questão passou a receber tratamento prioritário
do Estado e pode-se dizer que a ação estatal sobre a habitação
popular se origina e permanece na Primeira República quase que
apenas para esse problema’’ (MOTTA, 1894)

As medidas, segundo o Bonduki, para controlar as condições sanitárias e
impedir a propagação de epidemias nos espaços, já demonizados pela elite,
foram de três tipos:
1) criação da Diretoria de Higiene, com poderes de polícia e
inspeção sanitária
2) promulgação de vasta legislação de controle sanitário e de
produção de habitações, com destaque para o Código Sanitário de
1894
3) participação do Estado na gestão de obras de saneamento e
de abastecimento de água e de coleta de esgotos, sobretudo pela
encampação da Companhia Cantareira de Águas e Esgotos e pela
criação da Comissão de Saneamento das Várzeas. (BONDUKI, 1998)
O advento do cólera foi uma oportunidade para os higienistas
usarem todo seu arsenal de esquadrinhamento e disciplina do
espaço urbano (MACHADO, 1978)

Apesar da intensa atividade higienista conferida à época, a ação que teria
refletido, de fato, na vida da população foi a extensão das redes de
água e esgoto, impactando diretamente nos índices de mortalidade para
a cidade naquele momento.

1910 - 1930 VILAS OPERÁRIAS
Neste período, as iniciativas do Estado se limitavam a legislação sanitária e
isenções fiscais. Dessa forma surgiram, a partir do investimento privado, as vilas
operárias. Eram tidas como investimento de baixo risco e de alta rentabilidade
para a época, além de precursoras do conjunto residencial moderno. As vilas
modelos eram conjuntos de casas simples, salubres e possuíam incentivos para
facilitar a compra e ou aluguel. Nessa época, a população de baixa renda e sem
qualificação profissional tinha como única opção as moradias coletivas como os
já citados cortiços, chamados cabeça de porco ou casa de cômodos.
Bonduki (1998) explica que existiam duas modalidades distintas de vilas operárias,
aquela produzida por empresas e destinada a seus funcionários e a produzida
por investidores privados com foco no mercado de locação, sem atrair uma
população empregada na própria empresa.
Uma das vilas operárias no formato produzida para os operários pela empresa, a
Vila Operária Maria Zélia, foi construída em 1919 na rua Cachoeira, no Belenzinho,
em São Paulo. Ela foi construída por Jorge Street e vinculada à sua fábrica de
tecidos ‘’Companhia Nacional de Tecidos de Juta’’

IMAGEM 03: Ficha do Relatório de Cortiços de Santa Ifigênia (1893) FONTE: CORDEIRO op. cit., 2010

IMAGEM 04: Ilustração do Vila Maria Zelia à Época do seu lançamento, São Paulo FONTE: CONDEPHAAT(2013)
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se mencionar as três vilas construídas pela Sociedade Mútua Economisadora
Paulista, que tiveram sua construção entre 1908 e 1915 na Avenida dos Estados,
bairro da Luz, em São Paulo.

Foram projetadas pelo arquiteto Giuseppe

Sachetti e produzidas pelo empreiteiro Antonio Bocchini. (DPH, CONPRESP, UPPH/
CONDEPHAAT, 2013)
A proposta desta empresa, segundo Bonduki (1998), era investir na construção
de casas para aluguel, como uma forma de garantir e rentabilizar seus fundos,
uma prévia do que viriam a ser os Institutos de Aposentadorias e Pensões
(IAPs) na Gestão do Presidente Getúlio Vargas (A ERA VARGAS)
IMAGEM 05: Foto da Vila Maria Zelia em 1917, São Paulo. FONTE: NASCIMENTO (2012)

O programa de projeto das vilas era composto por moradia e equipamentos
sociais, destacando teatro, uma área destinada ao comércio, praça, igreja,
biblioteca, jardim de infância entre outros. Bonduki (2004) explica que as vilas
foram os primeiros conjuntos habitacionais urbanos de produção seriada de
unidades habitacionais e Correia (2004) complementa explicitando que, por
mais que tenham sido construídas de forma artesanal e sem componentes pré
fabricados, elas foram tipologias arquitetônicas novas e baseadas na economia,
racionalidade e salubridade.
Como a questão higienista e a preocupação com as doenças e surtos epidêmicos
estavam frequentes justamente pela forma de habitar popular da época, as vilas

IMAGEM 06: Ilustração do Empreendimento Vila Economisadora FONTE: CONDEPHAAT(2013)

operárias eram a ‘’oportunidade de difundir o padrão de habitação recomendável’’
(Bonduki, 1998), estimulando assim uma indústria que, com a justificativa de
atender a população, acabou apenas beneficiando com os incentivos fiscais, os
investidores nessa modalidade, à época. A produção não supriu a demanda de
moradia para as camadas mais pobres da população e, a precariedade habitacional
seguiu sendo ampliada e perdurando sem um investimento direto do poder público.
No caso das vilas produzidas exclusivamente para o mercado de locação, deveIMAGEM 07: Foto da Vila Economisadora em 1978, São Paulo FONTE: CONDEPHAAT (2013)

24

RETROFIT: UM CAMINHO POSSÍVEL?

HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

25

Em 1906, a Prefeitura do Distrito Federal construiu 105 unidades habitacionais

Getúlio Vargas foi a criação de novas entidades públicas e privadas, essas que

na Rua Salvador de Sá, no Rio de Janeiro, e essas foram as primeiras moradias

promoveram inúmeros debates sobre as condições de vida do trabalhador e a

promovidas pelo setor público no país. Foram, segundo Bonduki (1998), uma

forma que a habitação rentista influenciava na qualidade e nas possibilidades

resposta política às fortes críticas que o governo de Pereira Passos vinha

que cada operário e sua família possuíam.

sofrendo por ter despejado milhares de pessoas para a abertura da Avenida
Central. Essa ação foi a primeira mas foi uma ação pontual, respondendo apenas
àquela demanda por atitudes do governo sobre a situação específica da Avenida
Central, não foi uma demanda ampla por moradias em larga escala.
Ainda presente, mas com menor relevância, a questão sanitária no contexto da
habitação social segundo Bonduki (1998) ficou em segundo plano e deu espaço,
nesse momento, para novas investidas no tema nos seguintes aspectos: a
percepção da habitação como condição de reprodução da força de trabalho (o que

Instituições criadas no mesmo período, como a Escola Livre de
Sociologia e Política [...] e a Subdivisão de Documentação Social
da Secretaria Municipal de Cultura, dedicaram-se a pesquisas
quantitativas que ajudaram a formar um quadro das condições
de vida e habitação dos trabalhadores paulistanos (Araujo 1942a,
1942b e 1948, Davis 1936, Pierson 1942a, Lowrie 1938 e Nogueira
1949). Os levantamentos, ao lado de outras pesquisas sobre o
padrão de vida operária promovidas na esfera do Ministério do
Trabalho, foram fundamentais para o diagnóstico da situação e
o equacionamento do problema segundo os novos pressupostos
ideológicos e econômicos. (BONDUKI, 1998)

1930 - 1960 A ERA VARGAS, A LEI DO INQUILINATO, OS IAPS E A CRISE
HABITACIONAL

a transforma em fator econômtico na estratégia de industrialização do país) e
a projeção de formação ideológica política e moral do trabalhador na habitação,
criando o chamado ‘’homem novo’’ embasado e divulgado pela propaganda do
regime.
No Brasil habitação social somente passou a ser objeto de
alguma atenção após 1930, no Governo de Getúlio Vargas (a Era
Vargas). Nesta ocasião, o então denominado Estado Novo começa
a desenvolver políticas de modernização do país, além de tentar
ganhar apoio popular com atendimento de diversos aspectos da
vida urbana, inclusive os do setor habitacional. (RUBIO, 2011)

Até a década de 1930, a ‘’forma dominante de morar da população paulistana
(incluindo a classe média) era a casa de aluguel’’ (SAMPAIO, 1994) e esse dado é
confirmado pelo IBGE em 1940, declarando que apenas 25% dos domicílios eram

IMAGEM 08: Edição de 21 de agosto de 1942 do jornal Diario Carioca, Rio de Janeiro FONTE: BIBLIOTECA
NACIONAL DIGITAL (2013)

próprios no ano em que foi realizada a pesquisa. Essa forma dominante passou

Em 1942, o Decreto-lei do inquilinato, foi uma estratégia para impulsionar a

a se dissolver em meio ao discurso do “auto-empreendimento da casa própria

indústria, decretando o congelamento dos aluguéis, causando o despejo de quem

na periferia pelos trabalhadores, a produção pelo Estado de habitação social e

já alugava, visto que a negociação deixava de ser rentável para o proprietário,

a busca de racionalização e economia na produção de moradia’’ (Bonduki, 1998).

uma vez que a lei estipulou o congelamento dos preços. Em decorrência desta lei
a demanda por moradia cresceu e impulsionou o mercado de compra de habitação,

Fato relevante para a discussão da habitação do operário durante a gestão de

tornando-se ponto de inflexão da dinâmica habitacional da época.
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Em 1946 houve a criação do Instituto de Seguridade Social Brasileiro (ISSB) e

O decreto que estabeleceu as bases da Fundação da Casa Popular
constituiu apenas um resíduo do anteprojeto divulgado pelo
Executivo, que sofreu profundas transformações a partir dos
vetos feitos pelos diversos atores coletivos que participaram da
arena decisória (MELO, 1991)

a Fundação da Casa Popular (FCP). A criação da FCP unificou a Previdência e
transferiu parte dos seus fundos para a Fundação. Com recursos reduzidos
e sem estabilidade, a FCP tinha caráter universal com a intenção de atender
trabalhadores informais e da zona rural, além dos já atendidos assalariados
urbanos com carteira assinada. A FCP não obteve o sucesso no que pretendia,
uma vez que não era prioridade no governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra
desenvolver uma política habitacional para o país, além disso os grupos de
oposição ao projeto se mostraram fortes e incisivos com suas demandas fazendo

Outro fator importante para a época, exemplificado por Bonduki (1998) foi a
resistência explícita de alguns governos as dinâmicas da FCP, o que parecia
preocupação com habitação, eram, na verdade, vislumbres dos dividendos
políticos. Cada governo queria a sua marca na produção habitacional, que ainda
era um problema sem solução e muito demandado.
Entre o fim do Estado Novo e a criação do BNH, a amplitude
dessa tendência revela-se na extensa lista de órgãos criados
com tal objetivo, além da citada CECAP: Serviço Social contra o
Mocambo (Pernambuco, 1945), Departamento de Habitação Popular
(Rio de Janeiro, 1946), Fundação Leão Xll (Rio de Janeiro, 1947),
Superintendência de Habitação (Porto Alegre, 1950), Caixa de
Habitação Popular (Paraná. 1950), Instituto de Bem-Estar Espírito
Santense (Espírito Santo, 1952), Fundo Especial para a Casa
Popular (Caxias do Sul, 1952), Comissão de Assistência Social do
Município (São Paulo, 1953), Departamento Municipal de Habitação
e Bairros Populares (Belo Horizonte, 1956), Comissão Estadual de
Terras e Habitação (Rio Grande do Sul, 1960), Companhia Estadual
de Habitação Popular (Paraíba, 1962), Conselho Estadual de
Planejamento da Habitação Popular (Minas Gerais, 1962), Fundação
da Habitação Popular (Rio Grande do Norte, 1963), Sociedade de
Habitações Econômicas de Brasília (Distrito Federal, 1962), Fundação
do Serviço Social (Fortaleza, 1963) e Companhia Urbanizadora
(Salvador, 1963) (BONDUKI, 1998)

frente aos beneficiados com menos força e organização, além disso, Bonduki
(1998) aponta que a inexistência de recursos de origem não orçamentária foi um
dos aspectos decisivos para fragilizar a FCP.

A quantidade de órgãos estaduais e municipais criados com a função de oferecer
soluções, ou apenas minimizar os problemas da habitação, aponta Bonduki (1998),
só reforça que o problema mesmo era a postura governamental. O Instituto
de Seguridade Social Brasileiro (ISSB), segundo o autor, foi inviabilizado pelos
mesmos setores de oposição à FCP, que apontavam interesses corporativos
nessas unificações devido a sua legislação própria e benefícios diferenciados
oferecidos.
Apesar da forma e da produção de ‘’apenas’’ cerca de 140 mil unidades
IMAGEM 09: Edição de 12 de outubro de 1941 do jornal Diario Carioca, Rio de Janeiro FONTE: BIBLIOTECA
NACIONAL DIGITAL (2013)
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habitacionais pelos IAPs e pela FCP, o ‘’Estado brasileiro interferiu na questão,
embora não tenha formulado, de fato, uma política habitacional’’ (Bonduki, 1998)
HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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1960 - 1988 REFORMA AGRÁRIA, AS COHABS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O movimento pela reforma agrária discutia a desconstrução da lógica da
individualidade da posse da terra; o Fim da especulação imobiliária; o aumento
da produção; a Redução do custo do alimento, e a Quebra o monopólio da
alimentação.
O movimento pela reforma agrária impulsionou a formação de um grupo que
discutia a reforma urbana na década de 1960. No período de Governo de Ditadura
instituído pelos Atos Institucionais, principalmente o de nº 5, este grupo se
desmancha sendo, seus membros incorporados às Comunidades Eclesiais de Base,
organizadas pela Igreja Católica, na pastoral da terra, sediadas nas paróquias
distribuídas pelas cidades. Durante este período a atuação das comunidades se
daria junto a população de baixa renda, inclusive nas favelas.
Na esfera estadual destaca-se a criação pelo BNH das Companhias de Habitação
(COHAB)

IMAGEM 10: Vila Guiomar, produção do IAPI em 1942 FONTE: PESSOLATO (2007)
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A DIRETORIA DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH), como
executora da orientação emanada do Conselho de Administração,
no uso de suas atribuições estatutárias, em reunião realizada em
03 de setembro de 1979 e, CONSIDERANDO a relevante importância
da consecução das metas governamentais no setor da habitação
popular;
CONSIDERANDO que, para esse fim, a implantação da política
habitacional do Governo deve ser interiorizada, em escala nacional;
CONSIDERANDO indispensável, para tanto, a instituição de
instrumental proporcionando; CONSIDERANDO condição para tal,
orientar e racionalizar a expansão das Companhias de Habitação,
R E S O L V E:
1. O BNH autorizará a criação, com o apoio técnico e financeiro
previsto nas normas em vigor, de novas Companhias de Habitação
– COHABs.
2. O número máximo de COHAB será: a. nos Estados com população
igual ou superior a 10 (dez) milhões de habitantes e inferior a 15
(quinze) milhões: 5 (cinco); b. nos Estados com população igual ou
superior a 5 (cinco) milhões de habitantes e inferior a 10 (dez)
milhões: 4 (quatro); c. nos Estados com população igual ou superior
a 2 (dois) milhões de habitantes e inferior a 5 (cinco) milhões: 3
(três); d. nos Estados com menos de 2 (dois) milhões de habitantes:
2 (duas), principalmente se a área territorial assim o justificar.
(Resolução nº 11 de 03/09/1979 / BNH)
HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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A criação de COHABs – inclusive quanto à fixação das respectivas
áreas de operação e à constituição de capital social, com a
participação dos Municípios compreendidos na área de cada uma
– será coordenada pela secretaria de Governo incumbida da
política habitacional do Estado, como condição fundamental para a
aprovação do BNH. As COHABs estaduais teriam sedes municipais.
(Resolução nº 11 de 03/09/1979 / BNH)

Em 1979 o Governo Federal publica da Lei 6766 que trata do parcelamento do
solo urbano, ainda que mais flexível e indicar a responsabilidade do município
para a definição de Áreas de Especial Interesse Social, mas que acaba por
restringir o tamanho dos lotes e deste modo o atendimento para a regularização
de inúmeros loteamentos irregulares na cidade.
A crise habitacional já instalada se intensifica por conta da atuação do SFH/BNH
na solução do déficit habitacional observado há época. Os números revelam que
das unidades construídas no país entre os anos de 1964 e 1986, somente 26%
foram financiadas pelo BNH até o ano de sua extinção. Deste total financiado
somente 33% das habitações eram para a população de baixa renda, sendo deste
montante 5,9% destinados a famílias de renda de até três salários mínimos,
num total de 250 mil unidades, em números absolutos. Em 1974 o BNH retomou
as ações para a construção de habitação popular motivado pela reivindicação da
população, da crise econômica que se instalava no país nesta época, além da
pressão advinda da indústria de materiais de construção. (DENALDI, 2003)
Entre os anos de 1985 e 1990 foram criados programas de apoio nacional
para as favelas, destacando o Programa Nacional de Mutirões Habitacionais
coordenado pela Secretaria de Ação Comunitária – SEHAC, que contava com
recursos inclusive das administrações municipais para atender famílias com
renda de até cinco salários mínimos, o qual financiou 550 mil unidades.
Apesar das várias ações do poder público quanto ao provimento de unidades
habitacionais no Brasil, nem a criação do Sistema Financeiro de Habitação e de
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instituições como o BNH, foram capazes de amenizar o quadro de crise que se
instalou e que perdura até os dias de hoje.
A produção de unidades habitacionais diminutas em locais sem as mínimas
condições de permanência, ou seja, sem infraestrutura de saneamento básico
e acesso aos bens e serviços públicos, distante dos núcleos urbanos mais
estruturados, contribuiu para intensificar a ocupação de áreas vazias mais
centrais e consequentemente aumentando o número de favelas na cidade,
logicamente em localidades onde havia a oferta de trabalho e empregos, gerando
ambientes construídos precários. (RUBIO, 2011)
Bueno (2000) descreve o panorama brasileiro da política habitacional
na década de 1980, observando que a crise econômica paralisa os
financiamentos, inclusive para a COHAB, e praticamente determina
o fechamento do BNH; e lembra que na gestão do Presidente José
Sarney (1985 -1990) foi criada a SEAC, que tinha a atribuição de
coordenar os programas voltados às famílias de baixa renda.
(BUENO, 2000 In RUBIO, 2011)

1988 - 2001 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ESTATUTO DA CIDADE
No interior do processo de redemocratização do país nos anos
de 1980 é retomado o Movimento de Reforma Urbana, iniciado no
período João Goulart – 1963 - e interrompido no período posterior
a 1964, pelo regime militar. Durante a campanha de elaboração
da nova Constituição Federal, o Movimento Nacional pela Reforma
Urbana - MNRU encaminha à Assembléia Constituinte uma emenda
popular contendo milhares de assinaturas. A crítica e o debate
popular à política habitacional indicavam que o governo federal,
até então, não tinha como foco o atendimento às famílias de
baixa renda. EM 1988 O grande avanço da Constituição de 1988
foi o fortalecimento dos governos locais por meio da promoção
da descentralização político-administrativa. O Município é então
definido como um ente federativo, juntamente com o Estado e
a União, e que deve reger se por uma Lei Orgânica própria. Ele
tem sua autonomia ampliada: política, administrativa e financeira
(artigo 30), sendo então, o principal responsável pela formulação
e implementação das políticas urbanas nas cidades. (RUBIO, 2011)

A promulgação da Constituição Federal do ponto de vista do planejamento
urbano e da crise habitacional significa um imenso avanço, uma vez que define
a responsabilidade, tanto do planejamento e da organização, bem como da busca
pelos recursos para estes setores, ao poder público municipal, descentralizando
HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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e possibilitando uma solução mais aproximada a partir das especificidades e de

A questão da moradia adequada já vinha sendo discutida desde o início do século

acordo com os desafios de cada problemática.

XX, frente à crescente urbanização das cidades européias e a crise habitacional

2001 - 2009 O ESTATUTO DA CIDADE, O MCIDADES, PNH, O PAC E O MINHA CASA
MINHA VIDA

que se acentuou principalmente após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

O Brasil tinha na década de 2000 mais de 80% de sua população vivendo em

O conceito de moradia adequada segue reforçada pela Carta de Atenas elaborada

cidades. O crescimento da população urbana agravou as problemáticas ambientais

após o Congresso internacional de Arquitetos de 1933 que foi atualizado em

e de habitação, refletindo um panorama comum nos centros urbanos onde de 20

2004 pela Relatoria Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Na carta

a 40% da população vivia em favelas e em moradias inadequadas. (MARICATO,

elaborada pela relatoria considera-se que a moradia adequada deve incluir

2001 In RUBIO 2011).

alguns elementos considerados importantes, sendo remetidas, em grande parte,
às moradias construídas no ambiente urbano formal. São eles:

O Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10257 de 2001, veio regulamentar os
instrumentos enunciados pela CF de 1988, possibilitando a atuação frente a
irregularidade da ocupação urbana, impulsionando as ações frente às áreas
ocupadas de modo precário na intenção de consolidar inúmeros assentamentos
precários, e de certa forma minimizando o total do déficit habitacional.
Além do Estatuto da Cidade, em 2001 é criado o Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse Social (PSH) que ainda figura no cenário da política
habitacional brasileira e têm atuação junto aos assentamentos precários, para
a melhoria habitacional, a regularização fundiária e a inserção da sociedade civil
no planejamento urbano.
A criação do Ministério das Cidades em 2003, órgão gestor e formulador da
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e da Política Nacional de
Habitação (PNH), estabeleceu um novo modelo de organização baseado em um
sistema de habitação entre outros elementos estruturais. (BONDUKI et. al.,
2010). Foi também, com o Ministério das Cidades, que a questão urbana passou a
ser agenda prioritária de um organismo de instância federal e o equacionamento
das questões relacionadas aos assentamentos precários passa a ser parte das
diretrizes do plano diretor.
34

RETROFIT: UM CAMINHO POSSÍVEL?

• Uma condição de ocupação estável, ou seja, morar em um local
sem o medo de remoção ou de ameaças indevidas ou inesperadas;
• Acesso a serviços, bens públicos e infra-estrutura, como energia
elétrica, sistema de esgoto e coleta de lixo;
• Acesso a bens ambientais, como terra e água, e a um meio
ambiente equilibrado;
• Moradia a um valor acessível ou com subsídios ou financiamentos
que garantam custos compatíveis com os níveis de renda;
• Boas condições de habitação, respeitando um tamanho mínimo,
com proteção contra frio, calor, chuva, vento ou outras ameaças à
saúde, riscos estruturais e suscetibilidade a doenças;
• Acesso prioritário à moradia para grupos em situação de
vulnerabilidade ou desvantagem;
• Localização adequada, com acesso a médicos e hospitais, escolas,
creches e transporte, em áreas urbanas ou rurais e,
• Adequação cultural, construída com materiais, estruturas
e disposição espacial que viabilizem a expressão da identidade
cultural e a diversidade dos vários indivíduos e grupos que a
habitam. (DIREITO À MORADIA, 2004)
A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades
apresenta à sociedade uma síntese dos principais eixos de
atuação do Plano Nacional de Habitação. O plano representa a
retomada do planejamento do setor habitacional, por meio de uma
estratégia de longo prazo que busca enfrentar as necessidades
habitacionais do país, presentes e futuras, visando universalizar o
acesso à moradia digna para todo cidadão brasileiro. Ao longo da
elaboração do PlanHab, a Secretaria Nacional de Habitação buscou
consolidar um amplo pacto nacional para a garantia do direito à
moradia digna. Foram organizados diversos debates regionais e
setoriais, envolvendo especialmente o acompanhamento direto dos
representantes do Conselho das Cidades e do Conselho Gestor do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – CGFNHIS. Essas
diversas instâncias de participação foram importantes espaços
de interlocução política, proposição e deliberação para do plano.
(PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2004)
HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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por meio da Lei n° 11.124/2005, direciona as ações e recursos para a população

simplificado, se somados os números de ambos os balanços, as
obras de urbanização beneficiaram 373 Mil famílias. Portanto, se
utilizados os dados levantados pelo CENSO de 2010, que indicam
que a família brasileira tem em média 3,3 pessoas, a modalidade
urbanização de assentamentos precários, no período de 08 anos,
beneficiou aproximadamente 1,2 Milhões de habitantes, 11% do
total de moradores em assentamentos precários no país, como
informado anteriormente. (RUBIO, 2017)

de baixa renda, especialmente com renda entre zero e três salários mínimos,

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento que os municípios devem

consideradas como quase a totalidade do déficit habitacional do país.

elaborar para a organização da ocupação do solo. Neste são regulamentados

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, regulamentado

O MCidades foi o órgão federal que impulsionou as ações para a regularização
e produção de habitação de Interesse Social no país, inclusive na definição de

os demais instrumentos que auxiliarão no equilíbrio e na distribuição dos bens
e serviços públicos.

linhas de ação dentro do Programa de Aceleração do Crescimento voltadas para

Em 2014 a cidade de São Paulo publicou a Lei nº 16.050, a revisão do Plano

o setor habitacional.

Diretor Estratégico de 2002, onde já figuravam instrumentos para o equilíbrio

Em 2009, o Governo Federal lança o Programa Minha Casa Minha
Vida - PMCMV, com o objetivo de produzir unidades habitacionais
em larga escala com a inserção das empresas do mercado
imobiliário para a efetivação desta política e o incremento do
mercado imobiliário para as famílias de baixa renda. Junto ao
PMCMV, o PAC entra em sua segunda fase vinculando a produção
de unidades habitacionais com as intervenções para a urbanização
de áreas ocupadas por favelas. (RUBIO, 2017)

da distribuição das benesses da cidade. No novo plano dentre as principais
estratégias estava incluída assegurar o direito à moradia digna para quem
precisa, por meio de instrumentos como a cota de solidariedade, a destinação
de 30% dos recursos do Fundo Municipal de Política Urbana para a aquisição de
terrenos bem localizados para a provisão habitacional social. Além da destinação

2010 - 2016 MINHA CASA MINHA VIA 2a ETAPA, PDE E PMH/SP 2016

de 25% dos recursos da Operações Urbanas Consorciadas para promoção de

Em 2010, é lançada a segunda etapa do PAC, o PAC II, sendo vinculado ao

habitação social.

atendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, portanto as famílias removidas
em função de obras de urbanização e ou de implantação de infraestrutura

Ainda dentro das ações municipais a Prefeitura de São Paulo elabora o projeto

seriam reassentadas em empreendimentos do PMCMV.

de Lei 619/16 - Plano Municipal de Habitação, onde seguem indicadas ações de

O PMCMV investiu R$ 129,3 bilhões em empreendimentos na segunda
fase do PAC II, quando foi contratada a construção de 799 mil
unidades habitacionais, sendo entregues 480 mil. O relatório do
PAC, emitido pelo Mcidades em 2010, aponta para o investimento de
aproximadamente 12 Bilhões em obras para urbanização de favelas
nos municípios com mais de 150 Mil habitantes no período entre
os anos de 2007 e 2010. (MCidades, 2010, In RUBIO, 2017) Entre os
anos de 2007 e 2014 foram concluídas 2.349 obras de urbanização
de assentamentos precários em 1710 municípios, beneficiando 273
Mil famílias (SENAC, 2016). No ano de 2015 foram concluídas 227
obras de urbanização de assentamentos precários dentro do
PAC II, em 202 municípios, beneficiando aproximadamente 100 Mil
famílias no país. (GOVERNO FEDERAL, 2016) De modo bastante
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atendimento às inúmeras categorias de demandas existentes por habitação
social na cidade, por meio de 03 Linhas Programáticas, quais sejam:
1ª) Serviço de Moradia Social;
2ª) Provisão de Moradia;
3ª) Intervenção em Assentamentos Precários

Dentro das linhas programáticas o plano considera modalidades como aluguel de
imóveis privados para abrigamento transitório, a locação social para serviço de
habitação social, a promoção de habitação para aluguel, dentre outras onde a
HABITAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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PMSP trataria da reforma de imóveis privados e públicos vazios para a provisão

Segundo a FJP o déficit habitacional a partir de 2000 é calculado como a soma

de habitação.

de quatro componentes: domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo
com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios alugados.

Apesar de indicar uma série de ações para atender a problemática habitacional

O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente
às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem
condições de serem habitadas em razão da precariedade das
construções e que, por isso, devem ser repostas. Inclui ainda a
necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação
familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicílio
unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de
pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados
com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em
imóveis e locais com fins não residenciais. (FJP, 2013)

na cidade, o projeto de lei segue morosamente o trâmite de revisão e aprovação
na câmara municipal.

2.2 O DÉFICIT HABITACIONAL NO
BRASIL
O conceito de déficit habitacional utilizado no cálculo da demanda por habitação

Segundo a FJP (2013) o censo demográfico é o levantamento mais abrangente

no país até a década de 1990 tratava somente do número de moradias faltantes

de informações demográficas, econômicas e sociais da população brasileira,

para acomodar a população que crescia. O Governo Federal com o apoio da

consistindo em um grande retrato em extensão e profundidade das características

Fundação João Pinheiro (FJP) em 1997, redefine o déficit habitacional no país,

socioeconômicas e demográficas.

tratando de déficit qualitativo e não mais somente de déficit quantitativo.
Entre os anos 2014 e 2015, o déficit habitacional aumentou em 20 dos 27 estados
Com a publicação, pela FJP em 2000, dos dados levantados sob a perspectiva do

brasileiros. No Brasil entre 2015 e 2014, a variação no déficit habitacional

déficit qualitativo, apresenta-se então a urgência de diversificar as modalidades

absoluto (número de moradias) foi diferenciada entre as unidades da Federação.

de intervenção e da aplicação dos recursos federais em ações para o atendimento

Dos 27 estados brasileiros, 20 registraram aumento, e sete, redução. As maiores

das necessidades da população das faixas de menor renda. (RUBIO, 2011)

quedas foram observadas em Alagoas (25 mil) e no Amazonas (17 mil); as maiores

Esta autora comenta que a FJP publicou um trabalho no ano 2000 que tratava da
mudança do conceito do déficit habitacional e, passava a considerar a inadequação

elevações, em Santa Catarina (48 mil), Minas Gerais (46 mil) e no Paraná (32
mil). (FJP, 2018)

das moradias, o que transformava os números do déficit, apontando para um

Os estados com maior volume de unidades de déficit habitacional em 2015 foram

panorama diferente do conhecido até então. Mais a frente a FJP (2005) aponta

São Paulo (1 milhão e 337 mil domicílios), Minas Gerais (575 mil), Bahia (461 mil),

que, entre os anos de 1991 e 2000, o déficit habitacional brasileiro cresceu

Rio de Janeiro (460 mil) e Maranhão (392 mil). Em relação aos valores relativos

de 5,4 milhões em 1991 para 6,5 milhões em 2000, abrangendo um contingente

em 2015, os estados com maiores déficits habitacionais foram Maranhão, com

aproximado de 20,3 milhões de pessoas e concentrando-se nas famílias de

20%, e Amazonas, com 14,5%. Já os com os menores percentuais relativos foram

menor renda: 83,2% em famílias com renda mensal de até três salários mínimos,

Rio Grande do Sul (5,8%), Paraná (7,5%), Rio de Janeiro (7,8%) e Espírito Santo

e apenas 2% em famílias com renda superior a dez salários mínimos mensais.

(8%).
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A composição do déficit habitacional em 2015 mostra que o componente com

Na Região Metropolitana de São Paulo o déficit absoluto levantado pela FJP em

maior peso é o ônus excessivo com aluguel. Ele responde por 3 milhões e

2015 era de 639.839 domicílios. Além do ônus excessivo com o aluguel um fator

177 mil unidades ou 50% do déficit. É seguido pela coabitação, com 1 milhão e

destacado pela FJP (2015) a cada nova atualização do estudo sobre o déficit

902 mil domicílios ou 29,9%, pela habitação precária (942 mil ou 14,8%) e pelo

habitacional é o grande montante dos domicílios vagos. Existe portanto, uma

adensamento excessivo em domicílios alugados (332 mil ou 5,2%).

contradição entre o déficit de moradias, e o enorme número de imóveis vagos.

O ônus excessivo com aluguel tem papel preponderante na composição do déficit

É apontada também a impossibilidade de se obterem maiores
detalhamentos sobre as condições, a localização, a situação de
propriedade e o padrão da construção desse estoque de moradias.
Pode-se obter, apenas, a distinção entre imóveis em construção
ou reforma, em condições de serem ocupados e em ruínas. Uma
caracterização maior é de vital importância tanto para o delineamento
do perfil desses domicílios quanto para a identificação da parcela
que mais provavelmente poderia ser direcionada a suprir parte
das carências de habitação da população. 10 De acordo com a
Pnad 2015, o Brasil possui 7,906 milhões de imóveis vagos, 80,3%
dos quais localizados em áreas urbanas e 19,7% em áreas rurais.
Desse total, 6,893 milhões estão em condições de serem ocupados,
1,012 milhão estão em construção ou reforma. (FJP, 2015)

habitacional nas regiões metropolitanas. É exceção apenas na RM de Belém,
onde a coabitação familiar é o componente com maior expressividade (63,9%). O
ônus excessivo com aluguel em 2015 representou mais de 60% da composição
do déficit habitacional nas RM de Recife (61,5%), do Rio de Janeiro (66,5%) e de
Curitiba (60,1%).

A partir dos dados apresentados acima acerca da composição do déficit
habitacional no Brasil e das considerações da FJP acerca dos imóveis vagos,
busca-se compreender se formas de empreender habitações de interesse social
alternativas poderiam minimizar os números verificados.

2.3 O MERCADO IMOBILIÁRIO E A
PRODUÇÃO HABITACIONAL
O tema da produção habitacional via mercado é relevante aos
estudos sociopolíticos, na medida em que a efetivação de
empreendimentos por parte dos promotores imobiliários cristaliza
as disputas que eles travam por mercados, por regulações e pela
influência sobre o planejamento público, além de ser capaz de
atenuar ou aprofundar o déficit habitacional e promover ou reduzir
a segregação socioespacial. (HOYLER, 2016)

Hoyler (2016) comenta que com o desmantelamento do Banco Nacional da Habitação
(BNH) em 1986, o país enfrentou uma profunda fragmentação institucional da
IMAGEM 11: Déficit Habitacional Por Região no Brasil FONTE: FJP, DIREI (2015)

política habitacional, o que dificultou ainda mais a produção de Habitação Social
no país.
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No período entre os anos de 1964 e 1986, o Estado produziu 20% do total de

seguiu duas vertentes: a promoção habitacional diretamente por
Estados e Municípios e programas de financiamento diretamente
ao mutuário final, entre eles o PAR (Programa de Arrendamento
Residencial), que permitia ágil retomada em caso de inadimplência.
(SHIMBO, 2010, In OLIVEIRA, 2014). É possível afirmar que no
período de 1995 a 2002 se assume de vez a lógica privada na
provisão e na produção da habitação. (OLIVEIRA, 2014)

unidades, sendo as demais 80% construídas seja pelo mercado imobiliário formal,
seja pelo informal.
O Sistema Financeiro Habitacional (SFH) foi criado durante
o Governo Militar no Brasil, que tinha como objetivo reduzir o
déficit habitacional brasileiro existente na época, que era marcado
por elevado nível de desemprego e queda da renda, e o setor
imobiliário seria mobilizado para, através da suposta multiplicação
de renda e emprego da construção civil, minorar os efeitos desta
crise (SMOLKA, 1987; IN OLIVEIRA, 2014).
Os programas e os conjuntos habitacionais não atenderam as
populações para os quais foram previstos, sendo a atuação política
do BNH mais voltada como geradora de mão de obra do que atuação
social, pois “o saldo quantitativo de oferta de habitação [continuou]
irrisório para o mercado popular, ante a demanda de moradias por
parte de classes de mais baixa renda”. Essa política financiou as
edificações de luxo, estimulando o mercado superior. Com isso,
as residências destinadas às famílias de menor renda tinham
carência de “infra-estrutura, seja no que tange às deficiências
de construção envolvendo aspectos como qualidade do material
utilizado, limitações do projeto arquitetônico” ou ainda quanto [...]
“à localização dos conjuntos que oneram excessivamente a força
de trabalho nos seus deslocamentos diários” (VÉRAS, BONDUKI,
1986, p.45).

Além disso, segundo Santos (1999, In Oliveira, 2014) somente 33,5% das unidades
habitacionais financiadas pelo SFH ao longo da existência do BNH foram destinadas
à habitação de interesse social e, dado que o valor médio dos financiamentos de
interesse social é inferior ao valor médio dos financiamentos para as classes de
renda mais elevada, é lícito supor que uma parcela ainda menor do valor total
dos financiamentos foi direcionada para os primeiros.

e contou com a contribuição de diversos atores que participaram de vários
seminários. O principal objetivo da Política Nacional de Habitação era retomar
o processo de planejamento do setor habitacional e garantir novas condições
institucionais para promover o acesso à moradia digna a todos os segmentos
da população.
Rubio (2011) considera que o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
(SNHIS), regulamentado por meio da Lei n° 11.124/2005, direciona as ações e
recursos para a população de baixa renda, especialmente com renda entre
zero e três salários mínimos, consideradas como quase a totalidade do déficit
habitacional do país.
Conforme a Fundação Getúlio Vargas (2007) desde a criação do Sistema de
Financiamento Imobiliário, em 1997, até a instituição do Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social – SNHIS e do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS, em 2005, um amplo leque de medidas foram adotadas
no sentido de trazer maior especialização ao mercado de financiamento imobiliário

O período de 1990 a 1992 foi marcado por mudanças superficiais no SFH, com a
facilitação na quitação de imóveis e a mudança no mecanismo de correção das
prestações. (SANTOS, 1999, In Oliveira, 2014).
Após quase 10 anos do fim do BNH, um novo “paradigma” da
política habitacional brasileira se inicia. Foi quando se introduziu,
claramente, princípios de mercado na provisão da habitação. Além
de procurar ampliar a participação do setor privado, o novo
“paradigma” previa a descentralização da alocação dos recursos
federais e a introdução de uma política de crédito para o mutuário
final (SHIMBO, 2010, p.66). A política habitacional do governo FHC
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A nova Política Nacional de Habitação foi elaborada durante o ano de 2004
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e uma maior diversidade de instrumentos de crédito. Ao lado da criação de novas
modalidades de financiamento, foram instituídos elementos de crucial importância
no sentido de ampliar as garantias e a segurança aos participantes do mercado.
De qualquer modo as unidades produzidas pelo mercado e financiadas inclusive
por bancos privados não atenderam a população de baixa renda.
O lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009, com o
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objetivo de minimizar os efeitos da crise mundial e como uma ação conjunta
ao Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) promoveu a construção de
unidades habitacionais para a população de baixa renda com atendimento nas
faixa de renda 0 a 3 e de 03 a 06 salários mínimos.
Este programa incluiu na produção de unidades habitacionais inúmeras empresas
construtoras, sendo considerado essencial para o setor de construção civil.
Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) indicam que a
construção das habitações entregues ao longo da existência do programa
empregou 3,5 milhões de trabalhadores.

IMAGEM 13: Investimentos Minha Casa Minha Vida FONTE: Jaworski com dados do Ministério do Desenvolvimento
Regional, CBIC e ABRAINC (2019)

IMAGEM 14: Unidades habitacionais produzidas na RMSP nas duas fases do Programa MCMV FONTE: Rolnik, 2015

IMAGEM 12: Investimentos Minha Casa Minha Vida FONTE: Jaworski com dados do Ministério do Desenvolvimento
Regional, CBIC e ABRAINC (2019)
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3

IMAGEM 15: Foto Edifício Copan na cidade de São Paulo FONTE: Autor (2019)

HABITAÇÃO NA CIDADE DE
SÃO PAULO
Neste capítulo, busca-se apresentar uma das diretrizes definidas para a cidade
de São Paulo através do Plano Diretor Estratégico apresentado em 2014.
[...]
se introduz o plano diretor como ferramenta central do
planejamento de cidades no Brasil. Conforme os artigos 39º e 40º
do Estatuto da Cidade, o plano diretor é “o instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana”. É ele quem
deve promover o diálogo entre os aspectos físicos/territoriais
e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para
a cidade. O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos
e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais
inclusivo e sustentável.(CALEGARI, MENEZES, PRIETO, 2017)

Um dos muitos fatores urbanos guiados pelo PDE da cidade de São Paulo, foi a
delimitação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana
46
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Os Eixos são áreas demarcadas ao longo dos sistemas de
transporte coletivo de alta e média capacidade – como metrô,
trem e corredores de ônibus – onde se pretende potencializar
o aproveitamento do solo urbano, articulando o adensamento
habitacional e de atividades urbanas à mobilidade e qualificação
dos espaços públicos. São áreas estratégicas para a organização
da cidade, que promoverão a mudança de padrões construtivos e
de estruturação urbana, com o objetivo de ampliar o direito da
população à cidade e reequilibrar a distribuição entre moradia e
emprego, além de reduzir a necessidade de longos deslocamentos
diários.
Para que estas transformações se viabilizem, o Plano Diretor
Estratégico definiu critérios para demarcação, regras específicas
aplicáveis para orientar transformações desejadas, incentivos
urbanísticos e fiscais e mecanismos para ativação das áreas
previstas ao longo do tempo conforme novas linhas de transporte
público sejam construídas. Com isso pretende-se qualificar a vida
urbana, conciliando o estímulo a usos e atividades que estejam
voltadas para rua, como comércio, serviços e equipamentos sociais,
potencializando o espaço público como local de encontro. (PDE
2014)
Objetivos
Para que as transformações pretendidas nos Eixos de Estruturação
da Transformação Urbana possam se realizar, o Plano Diretor
Estratégico estabeleceu um conjunto de regras de uso e ocupação,
além de incentivos aplicáveis que têm como objetivo:
Espaços Públicos Humanizados
Foram estabelecidos incentivos urbanísticos e fiscais para
implantação de edifícios de uso misto, fachadas ativas, espaços
para fruição pública e de largura mínima das calçadas, qualificando
os espaços públicos na área de influência dos Eixos.
Transformação urbana articulada à mobilidade
Definidos no entorno dos sistemas de transporte coletivo de alta
e média capacidade – como o metrô, trem e corredores de ônibus
– e com o estabelecimento do desestímulo ao uso do automóvel,
com a criação de um limite máximo para o número de vagas que
não são consideradas área construída.
Adensamento construtivo e habitacional
O aumento do potencial construtivo combinado com a definição da
Cota Parte Máxima de Terreno por Unidade – que define o número
mínimo de unidades residenciais a serem construídas em novos
empreendimentos – induz o adensamento construtivo e habitacional
destas áreas, otimizando o uso da terra em áreas bem localizadas.
Transformação urbana
A integração entre estes instrumentos permitirá que a cidade
se reestruture ao longo de seus eixos de mobilidade urbana,
qualificando as centralidades existentes e estimulando a criação
de novas centralidades. No exemplo ilustrativo abaixo, os
instrumentos urbanísticos são apresentados, destacando seu
objetivo para qualificação do espaço urbano. (PDE 2014)
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IMAGEM 16: Imagem Ilustrativa dos Objetivos do PDE 2014 FONTE: PDE 2014

O que a cidade ganha?
Edifícios com comércio e serviços no térreo voltado para rua
(fachada ativa)
Humanização do passeio público por meio da promoção de contato
entre a circulação de pedestre e o térreo das edificações, com
edifícios que possuam fachada ocupada com comércio, serviços ou
equipamentos (como padarias, farmácias e creches) com abertura
direta para rua.
Quais são os incentivos para que isso ocorra?
Para estimular sua aplicação, a área ocupada pelo comércio,
serviço ou equipamentos (e abertas ao passeio público) não contam
como área construída e são isentas de outorga onerosa, quando
ocuparem até 50% da área do lote.
Novos espaços públicos (fruição pública)
Ampliação da oferta de espaços de uso público adequados ao
encontro das pessoas e ao desenvolvimento de atividades sociais,
culturais e econômicas por meio do estímulo a edifícios que
destinem, no térreo, área que esteja 24 horas por dia aberta à
circulação de pedestres, não podendo ser ocupada por construções
ou estacionamento de veículos.
Quais são os incentivos para que isso ocorra?
Para estimular sua aplicação será gratuito 50% do potencial
construtivo máximo relativo à área destinada à fruição pública.
Além disso, o cálculo do potencial construtivo será em função da
área original do lote.
HABITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
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Edifícios de usos misto
Criação de estímulo a edifícios que combinem usos residenciais
e não residenciais no mesmo local, promovendo a diversidade de
atividades urbanas e a multiplicação da oferta de emprego e
moradia.
Quais são os incentivos para que isso ocorra?
Usos não residenciais, como comércio, serviços e equipamentos,
em edifício de uso misto não serão considerados área construída
quando ocuparem até 20% do total construído.
Calçadas largas
Qualificação da circulação de pessoas através da definição de
largura mínima para as calçadas: nas quadras com lotes de frente
para os eixos de transporte público coletivo, a calçada terá
largura mínima de 5 metros; e nas quadras localizadas nas áreas
de influência do eixo de transporte público coletivo, a calçada terá
largura mínima de 3 metros.
Quais são os incentivos para que isso ocorra?
Como contrapartida à doação de área para ampliar as calçadas,
o recuo de frente será dispensado, o potencial construtivo será
calculado em função da área original e não será cobrada a outorga
onerosa correspondente à área doada.
Mais pessoas morando próximas ao transporte público
Implementação do instrumento Cota Parte Máxima de Terreno
por Unidade que propicia a possibilidade de que mais pessoas
morem nas proximidades de estações de metrô e corredores de
ônibus, promovendo a indução de aumento oferta de unidades
habitacionais. Esse instrumento vale para os lotes inseridos nas
áreas de influência dos eixos de transporte público coletivo, e
determina o número mínimo de unidades habitacionais que deverão
ser construídas em edifícios que possuam uso residencial. O
instrumento não limita o tamanho da unidades habitacionais, mas
permite que unidades maiores se mesclem à unidades menores
nas edificações, favorecendo a diversificação de tipologias em um
mesmo edifício.
Quais são os incentivos para que isso ocorra?
Esse instrumento já esta valendo desde o momento que o Plano
Diretor foi sancionado, em 31 de julho de 2014.
Onde estão localizados?
As áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação
Urbana, isto é, as áreas nas quais valem os instrumentos e
incentivos previstos para os Eixos foram demarcadas na Lei
Municipal 16.050/14 – Plano Diretor Estratégico do Município de São
Paulo. Os Eixos, definidos pelos elementos estruturais do sistema
de transporte público coletivo, como o metrô, trem e corredores
de ônibus, determinam as áreas de influência potencialmente aptas
ao adensamento construtivo e populacional. (PDE 2014)
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IMAGEM 17: Mapa de Áreas de Influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana na cidade de
São Paulo FONTE: PDE 2014

Como foram definidos os Eixos?
O Plano Diretor definiu que as áreas de influência são
determinadas em função da capacidade e característica de cada
meio de transporte. Nas imediações das estações de metrô, trem,
monotrilho, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e Veículos Leves
sobre Pneus (VLP) elevadas, fazem parte da área de influência dos
Eixos todas as quadras inteiramente contidas em uma circunferência
com 400 metros centradas nas estações, e as quadras que são
alcançadas por esta circunferência e são inteiramente contidas
por uma outra circunferência, com 600 metros, também centrada
nas estações. Por sua vez, nas imediações das linhas de Veículos
Leves sobre Pneus (VLP) não elevadas e das linhas de corredores
de ônibus, fazem parte da área de influência dos Eixos todas as
quadras inteiramente contidas por linhas paralelas ao eixo das
vias, distanciadas 150 metros do eixo da via, e quadras que são
alcançadas por essas linhas paralelas e inteiramente contida por
linhas paralelas, distanciadas 300 metros do eixo da via.
Os critérios de demarcação das áreas de influência dos Eixos são
explicados através do infográfico a seguir:
(PDE 2014)
HABITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
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Entender o transporte público como passagem de uma cidade que não se exclui
é muito importante para definir os rumos da mesma. O projeto proposto nesse
trabalho começou justamente a partir da união de dois problemas percebidos: o
déficit habitacional (nas suas duas instâncias) e a infraestrutura já existente em
boa parte da cidade. Como, através de um projeto, seria possível unir as duas
problemáticas. E o PDE apresentado dá suporte a esse raciocínio, instigando o
adensamento nessas áreas já providas de infraestrutura de transporte.

3.1

ANTECEDENTES

Aqui será apresentado um panorama da RMSP e do desenvolvimento da cidade
a partir de 1940
A Região Metropolitana de São Paulo concentra 39 municípios e é
o maior polo de riqueza nacional. Criada em 1973, foi reorganizada
em 2011 pela LC 1.139 que instituiu o Conselho de Desenvolvimento
e agrupou seus municípios em sub-regiões:
Norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e
Mairiporã.
Leste: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis,
Santa Isabel e Suzano.
Sudeste: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,
Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Sudoeste: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da
Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e
Vargem Grande Paulista.
Oeste: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do
Bom Jesus e Santana de Parnaíba.
O Município de São Paulo integra todas as sub-regiões mencionadas.
Em 2016, seu Produto Interno Bruto (PIB) correspondia a
aproximadamente 17,7% do total brasileiro e a quase metade do PIB
paulista (54,35%). Vivem nesse território quase 50% da população
estadual, aproximadamente 21,6 milhões de habitantes, segundo
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para 2018. A metrópole centraliza importantes complexos
industriais (São Paulo, ABC, Guarulhos e Osasco), comerciais e,
principalmente, financeiros (Bolsa de Valores), que dinamizam as
atividades econômicas no país.
A RMSP abriga a principal metrópole nacional, São Paulo – cidade
global. É o centro de decisões políticas do Estado. Além disso,
concentra serviços diversificados e especializados, com destaque
para as áreas de telecomunicações, cultura, educação, saúde,
transportes e gastronomia. Polo de turismo de negócios da América
Latina é, ainda, centro gerencial e administrativo, abrigando sedes
de empresas transnacionais. (EMPLASA, GIP/CDI, 2019)

IMAGEM 18: Infográfico de Explicação dos Eixos FONTE: PDE 2014
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De acordo com a pesquisa consolidada“O ACESSO AO SOLO E À HABITAÇÃO
SOCIAL EM CIDADES GRANDES DE REGIÕES METROPOLITANAS DA AMÉRICA LATINA
E EUROPA” o déficit habitacional na RMSP em 2005 representava 8,3% de todo
o déficit nacional, o PIB representava cerca de 18% e a população era 10,5% de
toda a população do Brasil
A pesquisa também elaborou uma comparação São Paulo (município) x Brasil com
alguns dados importantes para entender a relevância e a forma que a cidade de
São Paulo se urbanizou e desenvolveu esse déficit habitacional.
Em

1940
São Paulo Brasil
População 1,32mi
41,2mi

1940,

a

população

de

São

Paulo

representava 3,5% da população do Brasil, e

IMAGEM 19: Mapa da RMSP FONTE: EMPLASA

a população brasileira era 31% urbana

IMAGEM 20: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD

Em

1950,

a

população

de

São

Paulo 1950
São Paulo Brasil
representava 4,2% da população do Brasil, População 2,19mi
51,9mi
e a população brasileira era 36,2% urbana

IMAGEM 21: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD

TABELA 01: Tabela da RMSP FONTE: EMPLASA
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Em

1960
São Paulo Brasil
População 3,78mi
70,1mi

1960,

a

população

de

São

Paulo

representava 5,4% da população do Brasil, e
a população brasileira era 45,1% urbana

Em

1990,

a

população

de

São

Paulo 1990
São Paulo Brasil
representava 6,4% da população do Brasil, População 9,41mi
146,9mi
e a população brasileira era 75,5% urbana

IMAGEM 25: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD

IMAGEM 22: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD

Em

1970,

a

população

de

São

Paulo 1970
São Paulo Brasil
representava 6,3% da população do Brasil, População 5,87mi
93,2mi
e a população brasileira era 55,9% urbana

IMAGEM 23: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD

1980
São Paulo Brasil
População 8,33mi
119,1mi

Em

1980,

a

população

de

São

Paulo

representava 7,0% da população do Brasil,
e a população brasileira era 67,6% urbana

2000
São Paulo Brasil
População 9,81mi
169,7mi

Em 2000, a população de São Paulo
representava 5,7% da população do Brasil, e
a população brasileira era 81,2% urbana

IMAGEM 26: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD

3.2

DEMANDA POR MORADIA

A distribuição dos empregos e residências na cidade de São Paulo foi avaliada
pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e através dela é
possível perceber o desequilíbrio entre as relações emprego e residência e o
quanto a cidade é pautada pelos grandes deslocamentos.
Distribuídos por zonas da cidade (ver Quadro 1, que mostra a
agregação dessas áreas), pode se notar que, enquanto 64% dos
empregos formais estavam nas Zonas Sul 1 (25,4%), Oeste (21,0%)
e Centro (17,8%), as áreas de residência de 59,7% dos empregados
formais estão concentradas nas extremidades da cidade: Zonas
Sul 2 (23,6%), Leste 2 (22,2%) e Norte 2 (13,9%). Os trabalhadores
sem vínculo empregatício, que trabalham por conta-própria ou
empregados domésticos, tendem a estar mais dispersos pela
cidade, não alterando os resultados obtidos quando utilizamos os

IMAGEM 24: Mapa de São Paulo FONTE: CESAD
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dados relativos ao emprego formal. A maior desproporção entre o
local onde os empregos são gerados e a região de residência dos
empregados ocorre na Zona Centro, onde a infraestrutura pública
é bem desenvolvida, mas os empregados residentes correspondem
a 16% dos postos de trabalho. Nas Zonas Sul 1 e Oeste, a parcela
de postos de trabalho é três vezes maior do que a de pessoas
empregadas que nelas residem. Nas Zonas Leste 2 e Sul 2, verificase o oposto, onde os postos de trabalho formais correspondem
a 23% e 21%, respectivamente, da parcela de empregados ali
residentes. Em 2016, a crise nacional aprofundou os problemas
do mercado de trabalho na cidade pelo segundo ano consecutivo,
ocorrendo eliminação de 205 mil ocupações, em relação a 2015, o
que atingiu ocupados residentes em praticamente todas as zonas
da capital, exceto Centro (aumento de 8 mil ocupações) e Sul 1 (+3
mil). As zonas com maiores reduções no número de ocupados nelas
residentes foram a Leste 2 (decréscimo de 61 mil ocupações), a
Leste 1 (-44 mil) e a Sul 2 (-55 mil), as mais distantes da mancha
central que concentra a geração de empregos. Embora com menor
intensidade, também verificou-se declínio nas Zonas Norte 2 (-24
mil), Oeste (-25 mil) e Norte 1 (-7 mil) (Tabela 1).
FONTE: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–
Dieese, MTPS/FAT. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED

2003 - ESTIMATIVA POPULACIONAL, POR TIPO DE ASSENTAMENTO

TABELA 03: Tabela de Estimativa Populacional. FONTE: LabHAB FAUUSP, RESOLO, SEHAB, PMSP
*Cadastro de Favelas – HABI/CEM, 2003;
** Relatório Diagnóstico dos Loteamentos Irregulares – RESOLO/SEHAB, 2002.
*** SAS / PMSP, 2004.
**** FIPE, 2003.

A pesquisa também revela que entre 1980 e 2000 a população do
município de São Paulo cresceu 1,07% o ano enquanto a população
residente em favela cresceu 5,12% ao ano.

2000 - DÉFICIT E INADEQUAÇÃO

TABELA 04: Déficit. FONTE: Fundação João Pinheiro, 2005 In LabHAB FAUUSP, RESOLO, SEHAB, PMSP
* Apenas casas e apartamentos urbanos. Excluídos os domicílios improvisados, mas incluídos os domicílios
rústicos.
** Domicílios urbanos que não possuem um ou mais dos seguintes serviços de infra-estrutura: iluminação
elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta
de lixo.

Déficit Urbano
RMSP: 8,3%
Município de São Paulo: 4,3% do déficit do país e 55% da RMSP

TABELA 02: (Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese, MTPS/FAT. Pesquisa de Emprego
e Desemprego – PED)

Além da relação emprego versus habitação que evidencia a discrepância da
oferta de moradias no centro da cidade, a pesquisa “O ACESSO AO SOLO E À
HABITAÇÃO SOCIAL EM CIDADES GRANDES DE REGIÕES METROPOLITANAS DA
AMÉRICA LATINA E EUROPA” apresenta os seguintes dados:
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TABELA 05: Estimativas. FONTE: Fundação João Pinheiro, 2005 In LabHAB FAUUSP, RESOLO, SEHAB, PMSP

Déficit Habitacional é inferior ao número de domicílios vagos que
não cumprem sua função social
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3.3 PLANO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO

A iniciativa de elaborar o Plano Municipal de Habitação de São paulo partiu
da Secretaria de Habitação em 2015-2016 em função da demanda verificada na
cidade, indicando a necessidade de provisão habitacional de 368.731 unidades,
bem como das demais categorias de atendimento para famílias de baixa renda,
conforme pode ser verificado na tabela XX.
O projeto de lei (PL 619/2016) do Plano Municipal de Habitação enviado à Câmara
em 2016 pelo prefeito Fernando Haddad atualmente está parado na Comissão de
Política Urbana aguardando votação e aprovação para ser implementado.

IMAGEM 27: TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL ANUAL - 1991 A 2000. FONTE: LabHAB FAUUSP, RESOLO,
SEHAB, PMSP

ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADES COMERCIALIZADAS POR AGENTES PÚBLICOS 1990-1998

TABELA 06: Unidades Comercializadas 1990-1998 FONTE:Fundação SEADE, CDHU, INCOOPS In LabHAB FAUUSP,
RESOLO, SEHAB, PMSP

A oferta habitacional pública na última década é menor do que
a metade do déficit porcentagem do déficit sobre o total de
domicílios de mantem entre 1991 e 2000. (FJP 2005)

TABELA 08 : TABELA DE NECESSIDADES HABITACIONAIS2 FONTE: Projeto de lei PL 619/2016

NOTAS:
1- Sobre o dimensionamento das necessidades habitacionais
do Município de São Paulo, considerou-se:
a) O número de domicílios em assentamentos precários é a
soma dos domicílios em favelas e em loteamentos irregulares,
segundo o sistema de informações da Sehab – HabitaSampa
(dados de abril/2016);
b) O número de domicílios em conjuntos habitacionais irregulares
foi estimado pela Sehab para o PMH 2009;
c) O número de domicílios em cortiços foi estimado pela
Sehab para o PMH 2009 (foram considerados os dados do
sistema de informações da Sehab para as Subprefeituras Sé

DISTRIBUIÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL URBANO POR FAIXAS DE RENDA (2000)

TABELA 07: Distribuição Déficit Habitacional Urbano FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Censo Demográfico, 2000 -Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI),
Déficit Habitacional no Brasil 2000 In Fundação SEADE, CDHU, INCOOPS In LabHAB FAUUSP, RESOLO, SEHAB,
PMSP

Mais de 70% do déficit concentra-se entre a população urbana na
faixa de renda famililar de até 03 salários mínimos
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Diferentemente do preconizado pelo PMH 2016 entende-se que a população em situação de rua deva ser
atendida com políticas específicas, tais como rede de apoio psicossocial, alojamento provisório, políticas de
capacitação para reinserção no mercado de trabalho, dentre outros. Conforme o Plano, 15.905 pessoas em
situação de rua seriam atendidas com unidades novas, portanto este número foi retirado da tabela.
2
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e Mooca e do levantamento feito pela Fundação Seade para
o restante do Município);
d) A população em situação de rua foi estimada pelo Censo
da População de Rua, realizado em 2015 pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe);
e) Os dados referentes a coabitação familiar, ônus excessivo
com aluguel e adensamento excessivo (em domicílios
alugados) foram sistematizados pelo Centro de Estudos da
Metrópole – CEM, a partir dos dados da Fundação João Pinheiro
– FJP e Censo 2010;
f) A demanda habitacional futura por crescimento demográfico
foi estimada pela Sehab considerando-se a necessidade
de moradias adicionais do tipo HIS 1 e HIS 2 até o ano de
2032, com base no crescimento previsto para a população do
Município, distribuído conforme o perfil atual de renda e tomando
apenas a parcela correspondente à renda familiar de até 5 salários
mínimos, de acordo com Infocidade, da SMDU,
com a premissa de 3 habitantes por unidade habitacional.
2- O cálculo das demandas por tipo de intervenção considerou:
a) Do total de 830.192 domicílios em favelas e loteamentos,
estima-se a necessidade de 89.953 remoções para novas unidades
habitacionais e a consolidação, mediante intervenções
no território, de 740.239 domicílios;
b) Do total de 80.389 domicílios em cortiços, a Sehab estima
a necessidade de 15% de remoções para novas unidades
habitacionais (12.058 domicílios) e a consolidação, mediante
intervenções no território, de 85% dos domicílios (68.331
domicílios);
3- É importante salientar que não se podem somar os números
da síntese das necessidades habitacionais, bem como da
demanda por tipo de intervenção, uma vez que existem sobreposições
devido às diferentes fontes dos dados – exemplo:
a coabitação familiar pode estar presente ou não nos assentamentos
precários, assim como o ônus excessivo com aluguel e
o adensamento excessivo em domicílios alugados.
FONTE: Projeto de lei PL 619/2016

O PL apresenta três Linhas programáticas de atendimento, a saber

1-Serviço de Moradia Social
A linha programática Serviço de Moradia Social surgiu a partir da necessidade
de se estruturar o atual ‘’Auxílio Aluguel’’ oferecido a: famílias retiradas de
áreas de risco, atingidas por incêndios, enchentes, deslizamentos; também os
moradores forçados a sair de suas casas em razão de frentes de obras de
infraestrutura conduzidas pela prefeitura; a população em situação de rua em
extrema fragilidade, como idosos, deficientes, doentes crônicos; as mulheres
vítimas de violência doméstica. A intenção dessa linha programática é estruturar
através de quatro modalidades as demandas mais urgentes dessa população
mais vulnerável de forma a não simplesmente tentar, sem sucesso, resolver a
situação oferecendo uma quantia de dinheiro. As quatro modalidades dessa linha
programática são: Acolhimento Institucional Intensivo; Abrigamento Transitório
em Imóveis Alugados; Abrigamento Transitóio em Imóveis Públicos e Bolsa Aluguel.

2-Provisão de Moradia
Na segunda linha programática do PMH, provisão de moradia, é discutida qual
a melhor abordagem para se obter uma solução habitacional de longo prazo,
garantindo acesso definitivo à moradia. Essa linha programática explica a tradição
de se considerar a política habitacional como um instrumento de fomento do
acesso a casa própria e propõe além dessa, uma ‘’nova’’ forma de se pensar a
habitação: um amplo programa de locação social.
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[...] O Programa Locação Social consiste na oferta de unidades
habitacionais para aluguel, em imóveis públicos, com valores de
aluguel, total ou parcialmente subsidiados, e mesmo que sem
subsídio, acessíveis à população de baixa renda. A solução do
Locação Social garante a permanência de população de baixa renda
em áreas em processo de valorização ou já valorizadas e, ainda,
evita que recursos públicos investidos na aquisição fundiária e na
produção dessas unidades sejam drenados, a mais longo prazo,
para o mercado imobiliário privado. O programa de locação social
tem como objetivo oferecer uma alternativa de moradia perene,
mas que não implique obrigatoriamente a aquisição da casa própria.
[...] Art.42 O Programa Locação Social consiste na oferta de
unidades habitacionais para aluguel, em imóveis públicos, em áreas
bem localizadas, com valores de aluguel total ou parcialmente
subsidiados para a população de baixa renda
Art.43 O Programa Locação Social tem como objetivos:
l - garantir a permanência das famílias de baixa renda em áreas
em processo de valorização ou já valorizadas
ll - evitar que recursos públicos investidos na aquisição fundiária
e na produção de unidades habitacionais de interesse social sejam
transferidos indiretamente para o mercado imobiliário
lll - incidir na contenção de processos de gentrificação em áreas
centrais e valorizadas
lV - incidir na regulação dos valores praticados no mercado de
locação, na medida em que a promoção pública de habitação para
locação social amplie sua escala.

unidades habitacionais em imóveis públicos são alugadas a valores acessíveis

FONTE: Projeto de lei PL 619/2016

por meio de uma atuação integradas e multidisciplinar. Inserido nesse capítulo,

por famílias de baixa renda, em caráter definitivo, indicadas por entidades
organizadoras, que são mobilizadas por chamamento público, segundo critérios
de atendimento e priorização estabelecidos por regulamentação específica desta
modalidade.
O Locação Social de Mercado, Art. 52 do PMH, possui a função de ampliar a
oferta de unidades habitacionais, em condições adequadas de uso, no mercado
privado de aluguel a famílias de baixa renda, por meio de oferta de incentivos
tributários e urbanísticos a proprietários e agentes promotores imobiliários,
promovendo uma ação direta para a regulação de mercado de aluguéis.
No capítulo Vll, ainda referente ao Título ll do PMH, são discutidas as ações
transversais, que são linhas de atuação que se relacionam com os diversos
programas da política habitacional e visam qualificar e dar efetividade às ações,
está a Seção lll que se refere a Gestão do Patrimônio Fundiário e Imobiliário
Público para Habitação na qual seu objetivo é a constituição de uma reserva
de terras e imóveis públicos bem localizados para a implementação da política

Foram propostas três modalidades do Programa Locação Social: Locação Social de

habitacional de interesse social do Município, por meio de aprimoramento dos

Promoção Pública, Locação Social por Autogestão e Locação Social de Mercado.

mecanismos de aquisição e gestão. Uma das estratégias a serem adotadas, caso

O Locação Social de Promoção Pública, Art. 47 do PMH, oferece unidades
habitacionais em imóveis públicos, para atendimento em caráter definitivo, com
valores de aluguel acessíveis às famílias de baixa renda oriundas do Serviço
de Moradia Social3

o PMH seja, de fato, aprovado e que teria impacto direto no desenvolvimento e
aprovação do projeto é a l do Art.89: dimensionamento da quantidade de terras
urbanas adequadas e bem localizadas necessárias para a eliminação do déficit
habitacional, com produção de novas habitações de interesse social em terrenos
e imóveis a serem reformados.

O Locação Social por Autogestão, Art. 48 do PMH, é a modalidade em que

3-Intervenção Integrada em Assentamentos Precários

Serviço de Moradia Social: criado em 2007, o Programa Parceria Social, oferecia quantidade em dinheiro que
permitisse, de forma rápida e sem compromisso obrigatório com a disponibilidade imediata de moradia, remediar
a situação dessa população, seu formato variou ao longo do tempo e hoje é denominado ‘’Auxílio Aluguel’’,
atende cerca de 30 mil famílias na cidade a um custo anual de R$140 milhões (dados de abril de 2016)

A linha programática Intervenção integrada em assentamentos precários propõe
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uma ação conjunta através de quatro programas habitacionais: Urbanização de
Assentamentos Precários, Regularização Fundiária de Interesse Social, Melhorias

evitar o processo de expulsão da população mais pobre, que muitas
vezes ocorre em políticas de reabilitação de centros urbanos.
(SEHAB, 2004)

Habitacionais Integradas e Intervenção em Cortiços
O programa propõe três estratégias de enfrentamento da
precariedade habitacional: o atendimento à população moradora em
cortiço, promovendo a melhoria do cortiço e a segurança contratual
das famílias de baixa renda, ou oferecendo atendimento habitacional
pelos programas Locação Social ou Provisão de Moradia para
Aquisição; a adequação das condições de habitabilidade de cortiços,
para qualificação habitacional, regulando também contratos e
valores de aluguel praticados, de acordo com instrumentos legais
vigente, e prevendo a revisão da Lei Moura (Lei Municipal n. 10.928,
de 8 de janeiro de 1991), que regulamenta os parâmetros mínimos
de habitabilidade em cortiços; e por fim, o incremento da oferta
habitacional para a população de cortiços em regiões dotadas de
infraestrutura urbana, pelas diversas modalidades de provisão de
moradia propostas neste Plano Municipal de Habitação.
FONTE: Projeto de lei PL 619/2016

3.4

PROGRAMA MORAR NO CENTRO

A Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Marta Suplicy, em 2004, lançou
um conjunto de iniciativas e diretrizes denominado ‘’Programa Morar no Centro’’
cuja finalidade era aproveitar edifícios abandonados, em estado avançado de
degradação ou ocupados por movimentos populares ligados às lideranças de sem
tetos.
O Centro de São Paulo considerado pelo ‘’Programa Morar no Centro’’ compreendia
a área dos seguintes distritos :
Sé, República, Brás, Cambuci, Liberdade, Barra Funda, Bela Vista, Consolação,
Santa Cecília, Bom Retiro, Pari, Belém, Mooca.
A versão publicada pela SEHAB na época, classificava essa ação como um conjunto
integrado de intervenções municipais que possuía os seguintes objetivos:
melhorar as condições de vida dos moradores do Centro;
viabilizar moradia adequada para pessoas que moram ou trabalham
naquela região
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IMAGEM 28: Mapa Distritos Programa Morar no Centro FONTE: COTELO (2007) a partir de dados do IBGE e
CEM-CEBRAP
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A partir do Programa Morar no Centro, a Prefeitura selecionou então, segundo
COTELO (2007), onze imóveis a serem implantados na modalidade PLS (Programa
de Locação Social) e treze a serem implantados na modalidade PAR (Programa
de Arrendamento Residencial).
Cotelo, em seu estudo, elaborou um levantamento quadra a quadra de todos os
imóveis situados nos distritos da Sé e República.

TABELA 09: Tabelas Referentes a Ociosidade dos Terrenos e do Centro. FONTE: COTELO (2007)

O estudo de Cotelo (2007) é importante para entender a dinâmica dos imóveis
ociosos no centro de São Paulo e como a não consideração dessas características
pode ter sido um dos fatores responsáveis pelo não sucesso do Programa
apresentado pela Prefeitura.
IMAGEM 29: Mapeamento Imóveis Centro de São Paulo FONTE: COTELO (2007) a partir de dados do IBGE e
CEM-CEBRAP
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4

IMAGEM 30: Foto Edifício Garagem San Siro FONTE: Autor (2018)

RETROFIT: UM CAMINHO
POSSÍVEL?
O retrofit está longe de ser uma solução para a questão habitacional, apesar de
poder sim, fazer parte de um programa de diversas soluções complementares,
ele sozinho se faz apenas alternativa ao déficit habitacional quantitativo,
àquele já citado anteriormente que diz respeito a produção de novas moradias.
Segundo Barrientos (2004) , retrofit é a conjunção dos termos
‘‘retro’’ com origem do latim, que significa movimentar-se para
trás e de ‘‘fit’’, do inglês, que significa adaptação, ajuste. A
príncipio o termo começou a ser utilizado na indústria aeronáutica,
quando se referia à atualização de aeronaves,adaptando-as aos
novos e modernos equipamentos disponíveis no mercado. Com o
passar do tempo, o termo e o conceito de retrofit começou a
ser empregado em outras indústrias, inclusive na construção civil.
MARIANO (2012)

70

RETROFIT: UM CAMINHO POSSÍVEL?

RETROFIT: UM CAMINHO POSSÍVEL?

71

De acordo com Alejandra Devecchi (2010), no ano de 2000, começaram a surgir

Para o item 1 das diretrizes de Devechi, são 3 os pontos de atenção apresentados:

as primeiras experiências com a reabilitação de edifícios verticais na cidade

Verificação do uso da edificação, Verificação do tipo de fundação e Verificação

de São Paulo. Foram 12 empreendimentos e aproximadamente 1.200 unidades

da solidez da estrutura.

habitacionais reabilitadas.

apresentados: Verificação da metragem linear das paredes a construir,

Para o item 2, Complexidade da Intervenção, são

Verificação da sobrecarga total das paredes, Verificação da sobrecarga da
nova reserva de água, Verificação do tamanho do vão tipo e a malha estrutural
presente e Verificação do partido adotado para as soluções das instalações.
Para o item 3, Qualidade do Produto Arquitetônico, Devecci define que devem
ser considerados: a área do andar tipo, o número de unidades viabilizadas, o
tamanho das unidades padrão, gastos com áreas comuns, o gasto com áreas
de circulação (que devem ser inferior a 10% da área da unidade) e, por fim,
o número de elevadores. No item 4, Alejandra define a verificação do custo
total da reforma, custo da unidade produzida e o valor do investimento para a
compra do imóvel e ressalta que são aspectos fundamentais para viabilização de
TABELA 10: Tabela Empreendimentos de Reabilitação Viabilizados em São Paulo FONTE: Bonfim&Witold (2016),
Devecchi (2001 e 2002) In Devecchi (2010)

qualquer equação de financiamento para programas habitacionais.

Alejandra explica que em 2001 para viabilizar o programa, é criado o Grupo

Devecchi apresenta também uma metodologia para tomada de decisão: reformar,

Técnico de Avaliação de Imóveis, GTAI, com o objetivo de definir uma metodologia

reciclar, adequar ou demolir. Ela explica que após a segunda guerra mundial, com

de análise das oportunidades imobiliárias e elaboração de estudos de viabilidade

o intuito de diminuir o processo de degradação que conduziriam à demolição e

considerando a linha de financiamento disponível para o empreendimento.

reconstrução de partes das cidades, foram tomadas diversas ações de melhoria
de habitat existente.

Com apenas 54 empreendimentos viabilizados em um contexto de 400 edifícios
analisados, Devecchi ressalta a importância do uso de uma metodologia adequada
para a seleção dos imóveis.
Devecchi define, a partir de extensa análise sobre tipos de intervenções no
processo de reconversão de edifícios verticais, questões determinantes para
classificação da viabilidade dos mesmos:
1.Tipo e Estado da Construção
2.Complexidade da Intervenção
3.Qualidade do Produto Arquitetônico
4.Custos
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Segundo Barrientos e Qualharini (2002), a partir dos anos 80
as construtoras européias passam a ter interesse em reformas,
buscando novas tecnologias adaptadas à nova demanda, provocando
uma disseminação desta prática que hoje domina 50% do mercado
europeu de construção civil. Juntamente com a criação de novos
produtos adequados para esta finalidade, aparece uma área
de conhecimento focada na formulação de diagnósticos rápidos,
tendo por objetivo a avaliação da viabilidade da reabilitação. As
intervenções desse tipo envolvem elevada especificidade, exigindo
um estudo da origem das causas das anomalias. Para tanto,
existem algumas metodologias de diagnóstico e intervenção que
auxiliam esse processo, entre estas, poderíamos citar o EPIQR,
MER HABITAT, TEST HABITATGE e MATTEC. A seguir um quadro
com os principais métodos. (Devecchi, 2010)
RETROFIT: UM CAMINHO POSSÍVEL?
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TABELA 11: Tabela Métodos de Diagnóstico Rápido FONTE: Barrientos e Qualharini (2003) In Devecchi (2010)

considerada com valor patrimonial, este processo pode ser mais
especifico e ser caracterizado como restauro, sendo norteado
pelas técnicas retrospectivas pautadas pelas cartas de Veneza,
Atenas, Burra;
2. reciclagem ou reconversão, consistindo na transformação de
uso da edificação com intervenções concentradas na provisão de
infra-estruturas adequadas para o novo uso. A reciclagem pode
envolver processos de retrofit e restauro. (Devecchi, 2010)

De acordo com os trabalhos de Barrientos e Qualharini (2003),
estes diagnósticos são realizados através de uma investigação de
documentos e plantas e por uma avaliação ‘’in situ’’ que permitem
estabelecer o estado das estruturas existentes. Esse prédiagnóstico possibilita ao profissional escolher entre as diversas
possibilidades:
1. derrubar e reconstruir: indicado quando elementos estruturais
apresentam um grau de degradação tão acentuado que representam
perigo ou falta de estabilidade ao edifício. Esta solução só deve
ser adotada quando o retrofit for inviável tanto técnica quanto
economicamente;
2. recuperar e realizar obras de caráter menor: indicando quando
ainda há possibilidade de recuperar a edificação ou adaptá-la à
nova edificação;
3. acrescentar elementos de conforto: indicado em casos que o
estado de degradação do edifício não é um fator relevante e o
objetivo principal é apenas melhorar as condições de utilização do
mesmo. Este caso configura um retrofit superficial que geralmente
engloba obras de orçamento reduzido. (Devecchi, 2010)

Devecchi explica que os métodos MERIP, MER e MORA apresentados, analisam
o grau de deterioração de um imóvel a partir da avaliação de 246 variáveis
organizadas por tipo de intervenção. Já os métodos EPIQR e Tobus são variáveis
criadas para analisar a viabilidade da reabilitação, o primeiro é focado na
análise da viabilidade de reabilitação de residências e o segundo é destinada a
escritórios.
Para Devecchi, reformar é um termo genérico que pode ter diversas variações
em seu entendimento. A partir disso, ela classifica a palavra reformar em duas
‘’vertentes’’:
1. reabilitação, consistindo na recuperação das condições de uso
inicialmente existentes. reabilitação pode tambem envolver o uso
de tecnologias para melhorar o funcionamento da casa visando a
diminuição do consumo de água e energia assim como diminuindo os
efluentes, denominando-se como retrofit. Caso a edificação seja
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4.1

FICHA TÉCNICA

A região escolhida para proposta do projeto foi uma quadra já bastante ocupada
e muito ativa no centro de São Paulo, delimitada pela Rua da Consolação,
Avenida São Luís e Avenida Ipiranga. Possui intensa atividade comercial e fica
próxima a muitos pontos de referência da cidade.

Partindo do estacionamento de menor ocupação, o Edifício Garagem San Siro,
foi estimado, através do aplicativo de mobilidade Moovit, o tempo em minutos
que duraria um percurso a pé até os pontos principais de transporte na região,

A partir de um mapeamento dos estacionamentos do entorno imediato, foi
possível definir os que possuem menor uso e também perceber que, nessa região,
praticamente nenhum dos estacionamentos chegam próximo de ocupar totalmente
sua capacidade. As porcentagens foram obtidas através da plataforma Park.me,
que apresentam, em tempo real, a ocupação dos estacionamentos de determinada
região além de uma média dessas porcentagens para que o usuário possa se
planejar. No dia 20/11/2018 às 14h15, foram registradas as porcentagens do
mapa, que indicaram a existência de demanda por vagas na região mas não
indicaram sobrecarga de nenhum estacionamento.
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chegando aos números de 7 minutos entre o Edifício e a Estação de Metrô
República, 6 minutos entre o Edifício e a Estação de Metrô Anhangabaú e 6
minutos entre o Edifício e o Terminal de Ônibus Bandeira.
A partir dessas análises foi definido que o Edifício Garagem San Siro seria o
local ideal para a proposta de Retrofit planejada. Além dele, foi observada a
presença de um lote vazio exatamente ao lado do Edifício Garagem, um terreno
com 2.394,89 m2, pertencente e à venda pela USP, sem uso e com uma face para
a Rua da Consolação e outra face para a rua interna criada pelo Edifício Copan.

Fotos dos dois espaços para contextualização do lugar que será inserido o
projeto desenvolvido FONTE: Autor (2019)

O Edifício Garagem San Siro foi construído em 1964 na rua da Consolação
ao lado do Conjunto Zarvos. Esse edifício chama atenção pela sua altura
e ‘’espessura’’, são 32 andares, além do térreo, de vagas para automóveis
dispostos num terreno com menos de 10 metros de largura por aproximadamente
25 metros de comprimento.

A Planta acima foi obtida no Arquivo Geral do Município de São Paulo na busca
por mais informações sobre o Edifício Garagem, a partir dela que se desenvolveu
o projeto apresentado a seguir. FONTE: Autor (2019)
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4.2

PROJETOS REFERENCIAIS

De acordo com Diniz (2016) foram projetadas treze unidades conjugadas, com

O Programa Renova Centro, foi criado pela PMSP e administrado pela COHAB/SP.

41,35m² a 49,79m² e duas unidades adaptadas no 1º pavimento, com área de

Através dele foram identificados edifícios vazios e ociosos a partir de alguns

27,00m² e 28,61m².

áreas de 30,60m² a 35,88m², trinta unidades de um dormitório, com áreas de

aspectos:
1.potencial de transformação de uso para HIS (FUPAM/COHAB/SP)
2.área construída mínima de 1.000m2
3.análise fundiária; grau de preservação/ tombamento do imóvel
- nesse caso foram considerados aqueles cujo tombamento

refere-se somente a fachada

Um dos edifícios que foram reabilitados e transformados em habitação é
o Edifício Senador Feijó, que fica na Sé, suas obras foram concluídas em
2009. O edifício, segundo Sidney Piocchi (2005), foi construído nos anos 30
e, originalmente, possuía uso misto, sendo 2 estabelecimentos comerciais no
térreo e mais 5 pavimentos residenciais, com 4 unidades cada. Em seguida, foi
transformado em hotel e, agora, foi reconvertido em edifício residencial com 45
unidades unidades residenciais.

IMAGEM 33: Foto do Edifício Senador Feijó. FONTE: Google Maps (2017)

Outro projeto referência utilizado é do Hotel Cambridge, que também fica no
distrito da Sé, possui 7.923,61m2, e assim como o Edifício Senador Feijó, possui
térreo comercial. Os 14 pavimentos do edifício (desconsiderando o Térreo) podem
se transformar em 121 Unidades Habitacionais de acordo com a COHAB/SP.

IMAGEM 31: Planta Original Edifício Senador Feijó
FONTE: COHAB In Diniz(2016)
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IMAGEM 32: Planta Subdividida Edifício Senador
Feijó FONTE: COHAB In Diniz(2016)
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IMAGEM 35: Foto Hotel Cambridge. FONTE: COHAB/SP (2016)

Com unidades tipo de 33m2 a 58m2 o projeto do Hotel Cambridge também se

IMAGEM 37: Foto Edifício Asdrúbal do IMAGEM 38: Projeto Edifício Asdrúbal do
Nascimento. FONTE: COHAB/SP (2016)
Nascimento. FONTE: COHAB/SP (2016)

utiliza de propostas próximas ao uso residencial para a aplicação do Retrofit.

Apesar de nenhum projeto de Retrofit em São Paulo envolver Edifício Garagem,

Como contraponto, o edifício Asdrúbal do Nascimento é um edifício comercial

as formas que os projetos se desenvolveram e a avaliação da capacidade

atualmente desocupado (2016) com 10 pavimentos que vão se transformar em

do edifício, tanto utilizada pela COHAB quanto por Alejandra Devecchi, seja

34 unidades habitacionais.

avaliando sua estrutura, ou os fechamentos, ou as possibilidades de suporte
a novas paredes. Percebe-se uma intenção, muito tímida ainda, de tomar uma
posição em relação a edifícios que já existem e que cumprem pouco ou nada
de suas funções sociais. Talvez (na maioria das vezes) não valha a pena em
termos de investimentos, refazer uma edificação deteriorada e oferece-la a
cidade novamente, mas qual destino se pensa para essa quantidade de imóveis
abandonados?

IMAGEM 36: Planta Tipo em Visualização 3D do Edifício Asdrúbal do Nascimento . FONTE: COHAB/SP (2016)
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4.3

MEMORIAL DE PROJETO

O projeto propõe uma adaptação do Edifício Garagem San Siro,

um edifício

garagem localizado a Rua da Consolação, número 220, praticamente um anexo do
conjunto Zarvos, nos fundos do Edifício Copan, de Oscar Niemeyer.
A escolha da edificação se deu a partir da verificação de que além de ser
um edifício monofuncional para o estacionamento de veículos, a capacidade de
utilização não alcança 50% do número de vagas disponíveis. A partir dessa
informação sugere-se que o uso atua seja totalmente redefinido.
Propõe-se a adequação do edifício para o uso habitacional com a implantação de
unidades residenciais. A ideia da mudança de uso nessa edificação se deu a partir
da máxima ‘’habitar o centro’’, reutilizando estrutura existente, radicalmente
oposta a da construção de nova edificação.
Verifica-se que boa parte dos edifícios no entorno desta garagem se encontram
subutilizados, com uso inadequado e com baixa densidade, desta forma não
cumprindo sua função social.
Também foi considerada a demanda por vagas de estacionamento na região
e, devido ao elevado índice de atendimento por infraestrutura de transporte
encontrada ali, nenhum estacionamento possui mais de 76% de suas vagas
ocupadas (na grande maioria esse número fica em torno de 60%). Esse dado é
relevante para a justificativa do projeto, uma vez que a demanda por habitação
no centro é maior que por vagas de estacionamento, deixando claro que a região
não será prejudicada pela falta das vagas retiradas do edifício escolhido, ao
contrário, proporcionará a oferta de habitação social em área infraestruturada.
A edificação possui 32 andares e no lugar de abrigo para 279 carros serão
produzidas 116 unidades residenciais que variam sua área de 37 a 77m2.
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4.4

PEÇAS GRÁFICAS

Implantação pela Rua da Consolação

Implantação pela Rua Interna do Copan

A Implantação do Projeto foi pensada de maneira a conectar a Rua da Consolação

Para os usuários que chegarem pelo pavimento inferior do edifício, o contato

com a Avenida Ipiranga e Avenida São Luís. O terreno ao lado do Edifício

direto com o jardim proposto e uma grande arquibancada com diversas atividades

Garagem San Siro, possui 2.394,89m2 e um desnível de 6 metros no sentido da

é oferecida de forma convidativa e confortável. A ideia de oferecer um espaço

Avenida Ipiranga.

público e uma praça subterrânea surgiu pela grande movimentação que existe na
região e as galerias sempre cheias de pessoas correndo e com pressa.

Para solucionar esse desnível e transformar a travessia de uma rua pra outra
por dentro do edifício de uma forma agradável, foi proposto um jardim no

A proposta é ter um lugar de quebra, um lugar de pausa, de descanso. Muitas

pavimento inferior ao acesso pela Consolação, de modo que a copa das árvores

pessoas passam o dia no centro da cidade a trabalho e atarefadas e não

ali plantadas transformasse o ambiente de travessia. Além das escadas e

conseguem tirar um minuto para refletir, descansar e contemplar a cidade que

elevadores necessários, duas escadas rolantes também estão no projeto.

os rodeia.
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Foram propostas duas plantas tipo para o Novo Edifício, uma com 5 unidades, já
mostrada anteriormente e outra com 4 unidades, criando uma unidade habitacional
um pouco maior e buscando oferecer uma alternativa para famílias maiores.
Plantas Edifício Atual e Planta Edifício Proposto

Cada unidade está representada no corte esquemático ao lado indicando qual
pavimento tipo pertence a qual andar.
No total serão 116 novas unidades habitacionais oferecidas no Antigo Edifício
Garagem. Além dos 26 pavimentos residencias, existem dois pavimentos de lazer
para os moradores do Edifício, um que fica no 20o andar (pintado de branco) e
outro pavimento na cobertura da Galeria proposta.
Plantas Pavimentos Tipo e Corte Esquemático da distribuição dos mesmos

O Edifício Garagem San Siro, é muito estreito com seus pouco mais de 9 metros
de espessura e, por estar em uma região já muito consolidada, possui só
duas fachadas nas quais seria possível realizar aberturas para ventilação e
insolação das unidades habitacionais, Como em uma dessas duas fachadas que
seriam utilizadas para abertura existe um pilar de 3,5m de comprimento, foi
proposto o encaixe do núcleo de circulação do novo edifício exatamente nesse
trecho. A partir daí, as unidades foram divididas de forma a tentar garantir o
máximo de qualidade com os poucos recurso possíveis de se aplicar com esse
edifício. Foram propostas inicialmente, unidades de 41,83m2, 33,20m2, 38,34m2
e 37,53m2.
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O Acesso pela Rua da Consolação possui 11 lojas, 1 café (na fachada da

O outro acesso, pela rua interna do Copan, a pessoa, ao chegar, já fica de cara

Consolação e ao lado do acesso do Edifício Residencial) e 1 restaurante (no

com essa perspectiva acima, várias árvores distribuídas por um vazio central

fim do pavimento, em frente a rua interna do Copan. Além disso possui dois

irregular e grandes arquibancadas dispostas para utilização do público. Foram

eixos de circulação vertical pública pela extensão do terreno para atender as

distribuídos pelas arquibancadas alguns usos pré definidos que seriam geridos

normas de segurança. Como não é possível planejar o horário de funcionamento

pela administração da galeria e através deles, seriam promovidas atividades.

do edifício, outro ponto pensado de forma a oferecer maior conforto para as

Foi pensado um espaço para piquenique, um espaço para cinema e uma mini

pessoas que por ali passam, foi o deslocamento da entrada, deixando um grande

arquibancada com um palco ao final do passeio. Além disso, os moradores do

espaço coberto oferecido para quem precisar utilizar quando as portas da

edifício residencial possuem acesso direto a esse pavimento, como uma extensão

galeria estiverem fechadas.

da casa deles e um espaço de ‘‘descompressão’’.
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Acima do pavimento de Acesso pela Rua da Consolação, existe um espaço

O último pavimento da galeria proposta foi pensado como uma extensão do

multifuncional que contempla: 2 salas de aula, 1 biblioteca, 2 salas de cowork,

edifício residencial, concentrando outras atividades de lazer que não seriam

uma grande varanda de contato entre o edifício e a rua da Consolação, 1 café

supridas pelo pavimento de lazer no 20o pavimento. Nele foram colocados 1

e 1 bar. O bar foi pensado na porção mais próxima ao Copan do que a rua da

salão de jogos, na área do edifício garagem, um salão de festas que metade

Consolação por esse uso já ser presente naquele espaço. Além disso, as salas

fica no edifício garagem e a outra metade ao ar livre na cobertura da galeria,

de cowork já são uma demanda principalmente em regiões consolidadas como

uma piscina e um grande jardim aberto em contraponto a praça subterrânea da

comerciais e de escritórios.

galeria.
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5

IMAGEM 36: Foto Edifício Garagem San Siro FONTE: Autor (2018)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pretende, com o Retrofit, resolver a problemática habitacional da cidade
haja vista a complexidade do problema com as extensas políticas governamentais
propostas que, até os dias de hoje, não obtiveram uma solução. Propor a
reabilitação de um edifício que possui seu uso atendendo a demanda individualista
do automóvel foi a forma encontrada de repensar o que é uma cidade proposta
para pessoas.
O direito à cidade está muito longe da liberdade individual de
acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos
pela mudança da cidade. Além disso, é um direito comum antes
de individual já que esta transformação depende inevitavelmente
do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de
urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a cidade e a
nós mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais preciosos e
negligenciados direitos humanos. (HARVEY, 2012)
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Ao transformar em unidades habitacionais produzidas para locação social,
pretende-se que um novo espaço seja aberto para populações que precisam dele
em um ambiente já dotado de infraestrutura, é um número reduzido considerando
o potencial evidenciado pela quantidade de edificações ociosas na região, mas
que busca mostrar a possibilidade de intervenção. Além da reabilitação, a
conexão entre as avenidas da quadra escolhida foi outra forma de pensar o
uso de um espaço ocioso e oferecer uma alternativa de ocupação que não fosse
simplesmente um muro e um espaço individualizado que se restrigisse a si mesmo,
propondo a galeria com o grande vazio central que conecta trechos da cidade
separados pela topografia e presenteia a cidade com a praça ‘’subterrânea’’ a
ser ocupada por toda diversidade que ali existe.
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6

IMAGEM 36: Foto Edifício Garagem San Siro FONTE: Autor (2018)
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