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No centro de Fedora, metrópole de pedra cinzenta, há um palácio de 
metal com uma esfera de vidro em cada cômodo. Dentro de cada esfera, 
vê-se uma cidade azul que é o modelo para uma outra Fedora. São as 
formas que a cidade teria podido tomar se por uma razão ou por outra, não 
tivesse se tornado o que é atualmente. Em todas as épocas, alguém, vendo 
Fedora tal como era, havia imaginado um modo de transformá-la na cidade 
ideal, mas, enquanto construía o seu modelo em miniatura, Fedora já não 
era mais a mesma de antes e o que até ontem havia sido um possível futuro 
hoje não passava de um brinquedo numa esfera de vidro. 

Agora Fedora transformou o palácio das esferas em museu: os 
habitantes o visitam, escolhem a cidade que corresponde aos seus desejos, 
contemplam-na imaginando-se refletidos no aquário de medusas que 
deveria conter as águas do canal (se não tivesse sido dessecado), 
percorrendo no alto baldaquino a avenida reservada aos elefantes (agora 
banidos da cidade), deslizando pela espiral do minarete em forma de 
caracol (que perdeu a base sobre a qual se erguia). 

No atlas do seu império, ó Grande Khan, devem constar tanto a 
grande Fedora de pedra quanto as pequenas Fedoras das esferas de vidro. 
Não porque sejam igualmente reais, mas porque são todas supostas. Uma 
reúne o que é considerado necessário, mas ainda não o é; as outras, o que 
se imagina possível e um minuto mais tarde deixa de sê-lo.1 

 

                                                        
1 CALVINO, 2011, P. 32-33 
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Resumo 
O pitoresco Bairro do Bixiga traz consigo um grande repertório para o imaginário da 

população que o habita e que frequenta a região. Para alguns o bairro dos imigrantes 

italianos, para outros o bairro dos negros fugidos é tido como um bairro tradicional para a 

cidade. 

Território rico e fértil no centro da cidade sofre com a degradação e latência por 

projetos que alavanquem o seu desenvolvimento. Ao longo do tempo foi possível verificar 

algumas inciativas que demonstravam preocupação com o futuro do bairro, como por 

exemplo, os projetos do Parque da Grota, do Concurso Nacional de Ideias para a Renovação 

Urbana e Preservação do Bixiga e do Programa Casa Paulista. Três projetos em três 

diferentes épocas que demonstram a forma de um pensar que evoluiu ao longo dos anos, 

entretanto até o momento não foram suficientes para despertar o bairro para um mais 

futuro alvissareiro. 

A todos que zelam por este território no coração de São Paulo sempre haverá 

esperança de que os novos mecanismos criados pelo Plano Diretor de 2014 junto com outras 

iniciativas possam manter viva a essência do bairro: a alegria das festas populares; apelo 

histórico das suas tradições, mesmo que inventadas; a boemia de suas cantinas, teatros e 

cafés; e em especial a mistura das pessoas que ali residem. 
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Abstract 
The picturesque Bixiga district carries a large repertoire for the imagination of the population 

who inhabits and attends the region. For some people the neighborhood of Italian 

immigrants, for others  the neighborhood of escaped black slaves. It is seen as a traditional 

neighborhood of the city. 

It´s a rich and fertile territory in the center of the city that suffers from degradation and 

latency for projects that leverage their development. Over time we observed some initiatives 

that demonstrated concern for the future of the district, such as the projects of Parque da 

Grota, do Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bixiga and 

Programa Casa Paulista. Three projects in three different periods that shows how the way of 

a thinking has evolved over the years, but so far have not been sufficient to arouse the 

neighborhood for a more auspicious future. 

To all who shall see this land in the heart of Sao Paulo there will always be hope that the new 

mechanisms created by the Master Plan 2014 along with other initiatives to keep alive the 

essence of the neighborhood: the joy of the popular festivities; historic appeal of its 

traditions, even invented; bohemia of their canteens, theaters and coffee shops; and in 

particular the mixture of people that living there.  
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Introdução 

A cidade de São Paulo começou pequena, primeiro uma simples passagem, depois um 

triângulo, se construiu e reconstruiu três vezes em um mesmo século, conurbou-se com 

cidades vizinhas fazendo que um viajante não perceba onde é o seu começo e o seu fim. 

Massimo Canevacci, em seu livro A cidade polifônica, compara São Paulo à cidade de Cecília 

da obra As cidades Invisíveis, de Italo Calvino:  

A melhor representação de São Paulo, que provavelmente Calvino 
nunca visitou, é também a mais inquietante das metáforas com as quais 
podem ser descritas as cidades invisíveis. É o caso de Cecília, um dos 
últimos exemplos de cidades contínuas. Marco Polo quer responder a uma 
objeção do Kublai Kan sobre o espaço existente entre uma cidade e outra, 
sempre ignorado pelas histórias. 

[...] 

Talvez Calvino, quando escrevia sobre a sua cidade invisível – Cecília, 
cujo nome é eivado de recordações para um brasileiro, por ter sido uma 
colônia fundada por utopistas italianos no século passado – estava “vendo” 
justamente aquela que seria chamada de Grande São Paulo, a 
macrometrópole, que atualmente se tornou um lugar misturado. 

Pode-se entrar em São Paulo sem nunca ter saído dela. [...]2  

Entre as leituras, verificando os cenários e as histórias apresentadas sobre o bairro, por 

analogia ao raciocínio de Canevacci, comparo o Bixiga à cidade de Fedora. 

Ao longo da história de São Paulo, o bairro apareceu tímido, entre algumas versões teve 

início com uma pousada, a do honesto Bexiga, em outras o imperador D. Pedro II plantou a 

pedra fundamental do bairro com o início da construção de um hospital, a Santa Casa de 

Misericórdia. Hoje, inserido no coração de São Paulo traz em seu traçado e nas suas 

construções o peso da história que de alguma maneira reflete um pouquinho de cada um de 

nós. 

                                                        
2 CANEVACCI, 2004, P. 131-133 – grifo do autor. 
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Figura 1 – Ampliação de um trecho da planta da cidade de São Paulo por C. A. Bresser, 1841 - Supostamente a pousada 

do “Bexiga” indicada pelo número 52, no Piques, início do caminho de Santo Amaro. 

O bairro que abrigou negros fugidos, imigrantes italianos e todas as classes sociais, tem 

uma latência por projetos de intervenção urbana, porém grande parte dos projetos 

propostos nunca foi executada. Assim como no atlas de Kublai deve constar não só a Fedora 

de pedra, mas também todas as pequenas Fedoras contidas nas esferas de vidro, nos 

registros sobre o Bixiga devem constar as possibilidades do que o bairro poderia ter sido se 

não fosse o que é hoje. 

O Bixiga pode não ter o aquário de medusas que deveria conter as águas do canal, mas 

tem os ribeirões Saracura, Saracura Pequeno, Bexiga, Itororó, hoje canalizados. Pode não ter 

também as espirais do minarete em forma de caracol, mas tem a surrealista Vila Itororó. 

Não tem um palácio que virou museu, mas tem um museu e palacetes, e desta maneira 

permeia a imaginação de quem o habita, ou o visita. 
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Figura 2 – A Surrealista Vila Itororó3 Figura 3 - Museu Memória do Bixiga4 

 

A partir deste viés é possível identificar as Fedoras, ou as cidades invisíveis, construídas 

dentro de cada projeto e o que se pensava em cada época. 

Esta pesquisa teve início com um Trabalho Final de Graduação apresentado à Faculdade 

de Belas Artes de São Paulo em 2001. Mais de uma década depois, com a difícil decisão de 

voltar à academia, o bairro que me instigou em um ato projetual hoje ainda desperta 

curiosidade e gera a oportunidade de procurar um novo olhar para um pedaço da metrópole 

de São Paulo. 

O caminho trilhado para alcançar o formato atual desta dissertação, orbitou em torno da 

especulação sobre a construção de cidades invisíveis, o que levou a uma busca por entender 

como o espaço pode ser apropriado e como ele pode ser percebido por diferentes 

observadores. A partir deste ponto foi iniciada uma busca para mapear o que foi falado 

sobre o bairro, quais os tipos e contextos de livros que foram publicados e quais ainda são 

acessíveis hoje. Nesta busca foram encontrados diversos títulos que variam entre história, 

                                                        
3 Fonte: https://www.pinterest.com/pin/144959681727594030/, acesso em 03 dez. 2013. 
4 Fonte: http://www.museumemoriadobixiga.com/2_brasil/museu.htm, acesso em 03 dez. 
2013. 

https://www.pinterest.com/pin/144959681727594030/
http://www.museumemoriadobixiga.com/2_brasil/museu.htm
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literatura, arquitetura, urbanismo e outros, nestas publicações foram encontrados projetos 

que em sua maioria não foram executados. 

A ideia de estruturar as informações sobre os projetos abriu uma porta para entender o 

pensar de uma época e investigar um pouco mais sobre o repertório e o ideário inerentes ao 

bairro, ao menos no campo da arquitetura e do urbanismo.  

A presente pesquisa tem como objetivo analisar três projetos propostos para o bairro a 

partir dos planos urbanos vigentes em suas respectivas épocas (planos diretores, legislações 

de uso e ocupação do solo, etc.). Os projetos analisados são o Parque da Grota e O Concurso 

Nacional de Ideias, O programa Casa Paulista (somente no que tange ao Bixiga, recortes B4, 

B5 e B6). Assim como em Fedora da obra de Italo Calvino, estes projetos guardam 

possibilidades do que o bairro poderia ter sido se não fosse o que é hoje e para registrar este 

viés a proposta para esta dissertação foi contextualizar os projetos a partir dos planos 

vigentes em cada respectiva época, evidenciando seus conceitos e justificativas informadas 

por seus autores. 

Como metodologia para este projeto o primeiro passo foi fazer uma revisão bibliográfica, 

considerando os livros publicados sobre o bairro, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado recentes, especialmente as defendidas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Foram pesquisadas também as publicações 

relativas aos projetos em revistas especializadas e jornais. O segundo passo foi procurar 

documentação primária nos acervos de órgãos públicos, bibliotecas e internet. O terceiro 

passo foi processar e cruzar as informações para construir um panorama geral de cada 

projeto. 

Dentre os referenciais teóricos considerados o ponto de partida foi o livro Bela Vista5, de 

Nádia Marzola, pois é uma das obras mais completas no que diz respeito à história do bairro 

até 1979, ano de sua primeira edição.  Livros como Bixiga: pingos nos is de João Sacchetto e 

Bexiga: um bairro afro-italiano de Márcio Sampaio de Castro foram importantes para 

desmitificar algumas questões por eles investigadas em maior detalhe. Outros títulos com 

menor comprometimento investigativo, porém não menos importantes para o 

                                                        
5 Primeiro prêmio do XI Concurso de Monografias sobre História dos Bairros de São Paulo. 
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entendimento do pensamento de determinadas épocas tiveram contribuição acessória, 

entre eles o divertido La Divina Increnca6 de Juó Bananére7; o clássico da literatura brasileira 

Brás, Bexiga e Barra Funda8 de António de Alcântara Machado; O Bexiga: Anatomia de um 

bairro de Haim Grünspun que conta seu testemunho como “ficção, reminiscência, crônica de 

reconstituição imaginosa e lúcida” 9; Memórias de Armandinho do Bixiga,  de Júlio Moreno; 

Quem conta a história do Bixiga, de Nazareth Moreaux, entre outros. 

Em complemento a todo este conteúdo específico do bairro, foram utilizadas obras 

como Formação histórica de São Paulo, de Richard Morse; Gustavo Giovanonni: Textos 

escolhidos, organizado por Beatriz Mugayar Kühl; Arquitetura da cidade, de Aldo Rossi; A 

invenção das tradições de E. Hobsbawm; para compor as análises críticas sobre os temas 

aqui abordados. 

As revistas especializadas Módulo e Projeto forneceram informações importantes, 

especialmente sobre os projetos de 1974 e 1990. Com o novo Plano Diretor de 2014, que 

traz novas abordagens a diversas questões urbanas, especialmente de uso e ocupação do 

solo, foi essencial revisitar as legislações vigentes na época dos projetos do Parque da Grota 

e do Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bixiga, onde foi 

possível verificar um descompasso entre as proposições projetuais e legais. 

A partir de todas estas informações a pesquisa foi organizada de maneira a contar um 

pouco sobre O Bixiga ontem, compreendendo o período de sua formação até 2002, não com 

o intuito de discorrer sobre a história do bairro, que tem alguns bons livros que abordam o 

assunto, mas preparar um cenário para os dois projetos escolhidos que foram desenvolvidos 

neste período. O Parque da Grota e O Concurso Nacional de Ideias para Renovação Urbana 

e Preservação do Bixiga tiveram um embasamento legal semelhante e intenções de projeto 

distintas, o que gera um argumento interessante que reflete duas linhas de pensamento 

distintas para abordar as pré-existências do lugar. Em seguida é tratado O Bixiga na 

atualidade compreendendo o período de 2002 a 2014, onde um dos principais fatos foi o 

                                                        
6 A primeira edição data de 1915. 
7 Também conhecido por Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. 
8 A primeira edição do livro foi publicada em 1923, sendo publicada por diversas editoras até 
hoje. 
9 GRÜNSPUN, 1983 
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tombamento do bairro. Após muitos anos sem projetos de grande porte para o Bairro O 

Programa Casa Paulista que tem por objetivo construir Habitações de Interesse Social e de 

Mercado Popular através de Parcerias Público-Privadas, insere três recortes dentro do bairro 

e trás já em seu Edital o conceito pretendido, interessante notar que o Edital deste projeto 

não trata de um projeto de arquitetura, mas da incorporação do empreendimento, incluindo 

a arquitetura, viabilidade econômico-financeira, modelagens, etc. Foi abordado O Bixiga do 

amanhã com as recentes mudanças do Plano Diretor de 2014, que busca uma nova dinâmica 

para a interação com a cidade em uma escala mais humana. Por fim as considerações finais 

tecidas a partir de todo material aqui apresentado. 
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1. O Bixiga ontem (até 2002) 

O pitoresco Bairro do Bixiga traz consigo um grande repertório para o imaginário da 

população que o habita e que frequenta a região. Para alguns ele tem data de fundação: 1º 

de outubro de 1878 com a pedra fundamental da Santa Casa10, outros preferem crer que 

tudo começou com a pousada do honesto Bexiga11 localizada em frente ao Piques; tem 

também aqueles que preferem a versão do matadouro que despejava as bexigas no córrego, 

e ainda a da epidemia da varíola, onde os “bexiguentos” se apartavam nesta região que na 

época era afastada da “cidade”. 

Qualquer das versões que seja escolhida pelo leitor deixa no ar questões delicadas 

devido ao seu conteúdo intangível e de interpretação pessoal, como por exemplo, qual a 

identidade do Bairro (bairro de italianos para uns e para outros de negros fugidos), quão 

tradicional ele pode ser uma vez que suas tradições têm menos de 200 anos. Além de outras 

tantas questões que poderiam ser elencadas. 

Independente do que se possa ter como verdade, culturalmente é um território 

muito rico e fértil para a imaginação dos paulistanos. Um dos primeiros itens que precisam 

de atenção é qual a delimitação deste bairro, que oficialmente não existe. Ao longo dos anos 

e dos estudos para a região a definição deste perímetro nunca constituiu unanimidade. 

Os estudos da Coordenadoria Geral do Planejamento Urbano (COGEP) consideraram 

que a Bela Vista, bairro oficial que em teoria compreende o bairro do Bixiga seria algo entre 

a Radial Leste-Oeste, a Rua Vergueiro, a Rua São Carlos do Pinhal e a Avenida 9 de Julho. 

                                                        
10 A pedra fundamental foi plantada pelo Imperador D. Pedro II. 
11 Como era conhecido o dono da pousada. 



26 
 

     
 

 

Figura 4 – Perímetro da Bela Vista de acordo com o estudo da COGEP12 

O Concurso nacional de ideias para a renovação urbana e preservação do Bixiga traz 

um perímetro formado pelo encontro da Avenida 9 de Julho com a Avenida 23 de maio, 

sendo encerrado pela Alameda Ribeirão Preto. 

 

Figura 5 – Perímetro do Bixiga, pelo Concurso Nacional de Ideias para Preservação do Bairro do Bexiga13 

Já o distrito da Bela Vista apresentado nos mapas atuais da cidade de São Paulo é 

encerrado pela Radial Leste-Oeste, Avenida 23 de Maio, Avenida Paulista e Rua Frei Caneca. 

                                                        
12 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
13 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
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Figura 6 – Perímetro do Distrito da Bela Vista pelo mapa oficial da Cidade de São Paulo14 

Se buscarmos outras fontes como sites de informações turísticas da Cidade de São 

Paulo, a delimitação é algo entre as Ruas Major Diogo, Nove de Julho e Brigadeiro Luís 

Antônio. 

 
Figura 7 - Perímetro do Bixiga a partir de site de informação turística

15
 

O Programa Casa Paulista não abordou o bairro como um todo, mas atribui três 

recortes do seu projeto ao Bairro da Bela Vista. 

                                                        
14 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso, 
baseado nos mapas digitais atuais da Cidade de São Paulo. 
15 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso, 
baseado nas informações do site www.cidadedesaopaulo.com.  

http://www.cidadedesaopaulo.com/


28 
 

     
 

 
Figura 8 - Perímetro dos recortes B4, B5 e B6 do Programa Casa Paulista.16 

A partir destas fontes isoladamente, não é possível chegar a conclusões, mas a partir 

da sobreposição destes pode-se encontrar qual é o perímetro que está sempre presente em 

todos os estudos e que talvez possa se aproximar do que o Bixiga é hoje. Para este estudo 

esta intersecção entre os mapas será o foco principal da atenção. Não obstante seu entorno 

imediato não será ignorado. Para tanto foi delimitado o perímetro mínimo e máximo para o 

Bairro. 

 
Figura 9 - Limite compacto e expandido do Bairro do Bixiga a partir da sobreposição dos diversos perímetros 

apresentados. 17 

                                                        
16 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
17 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 



29 
 

     
 

 O bairro encontra-se entre o Espigão da Avenida Paulista e o Centro Velho da cidade, 

devido a esta localização é cortado por vários córregos que hoje estão canalizados:  

 Itororó – sob a Avenida 23 de Maio; 

 Bixiga – sob a Rua da Abolição; 

 Moringuinho – sob a Avenida Radial Leste-Oeste; 

 Saracura - sob a Avenida 9 de julho; 

 Saracura Pequeno – sob a Rua Cardeal Leme; 

 e Anhangabaú – sob a Avenida 9 de Julho após a Radial Leste-Oeste. 

Considerando a teoria de que o bairro teve seu início com a pousada do Bexiga que 

segundo relatos históricos se localizava no Largo do Piques, hoje Largo da Memória, teve seu 

crescimento rumo à Avenida Paulista, a partir de loteamentos da Chácara do Bexiga e outros 

ao seu redor, entre os córregos Saracura e Itororó. 

 

Figura 10 - Ponto inicial do bairro e hidrografia da região. 18 

Com o crescimento da cidade o bairro começou a sofrer a pressão de dois vetores de 

crescimento: o Centro e a Avenida Paulista. Os terrenos mais próximos à Paulista 

acompanharam o desenvolvimento imobiliário da região e os mais próximos ao centro 

sofreram uma maior degradação. 

                                                        
18 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
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Vários autores já escreveram sobre a história desse bairro, entre eles Nádia Marzola 

e Célia Toledo de Lucena, que contam em detalhes toda a evolução desde seu início até pelo 

menos a década de 1980. Neste estudo a ênfase será dada a um período mais recente, a 

partir da década de 1970 e dando ênfase aos planos diretores e o uso do solo de cada época. 

Em meados da década de 1970, o bairro já havia sido retalhado pela abertura de 

novas vias com a Radial Leste-Oeste e a 23 de Maio. A linha Azul do metrô começava a 

operar em suas redondezas e mais tarde no início da década de 1990 a parte da linha verde 

entrou em operação. 

Para embasar a análise dos projetos elencados para este estudo, será enfatizado o 

uso e a ocupação do solo, a começar pela Lei 7.805/1972, que foi a primeira legislação a 

dispor sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, na gestão de José Carlos Figueiredo. 

Esta lei trouxe parâmetros para grupos de usos; zonas; coeficiente de aproveitamento; taxa 

de ocupação; área mínima dos lotes; frente mínima para os lotes; recuos de frente; fundos e 

laterais; além de dispor sobre os perímetros das zonas criadas. 

A lei classificou os usos em cinco grupos: 

I. Residencial 

a. R1: residencial unifamiliar 

b. R2: residencial multifamiliar 

c. R3: conjunto residencial 

II. Comércio 

a. C1: comércio varejista de âmbito local 

b. C2: comércio varejista diversificado 

c. C3: comércio atacadista 

III. Indústria 

a. I1: indústria não incômoda 

b. I2: indústria diversificada 

c. I3: Indústria especial 

IV. Serviços 

a. S1: serviços de âmbito local 

b. S2: serviços diversificados 
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c. S3: serviços especiais 

V. Instituições e usos especiais 

a. E1: instituições de âmbito local 

b. E2: instituições diversificadas 

c. E3: instituições especiais 

d. E4: usos especiais 

Foram definidas, também, restrições para um número mínimo de vagas de acordo com o 

uso: 

Categoria de uso Número mínimo de vagas para 
estacionamento de automóveis 

Pátio de carga e descarga de 
caminhões 

R1 1 vaga por habitação n/a 

R2 / R3 1 vaga por habitação com área 
edificada até 250m²; 
2 vagas por habitação com área 
edificada superior a 250m² e 
inferior a 500m²; 
3 vagas por habitação com área 
edificada a 500m². 

n/a 

C1 1 vaga para cada 100m² de área 
edificada ou fração. 

n/a 

C2 / C3 / I1 1 vaga para cada 100m² de área 
edificada ou fração 

Obrigatório para estabelecimentos 
ou grupos de estabelecimentos 
localizados na mesma edificação, 
ocupando área edificada superior a 
1.000m². 

I2 / I3 1 vaga para cada 100m² de área 
edificada ou fração 

Obrigatório 

S1 / S2 / E1 / E2 1 vaga para cada 100m² de área 
edificada ou fração 

n/a 

E3 / E4 Estudo e dimensionamento, pela 
COGEP, para cada caso específico. 

Estudo e dimensionamento, pela 
COGEP, para cada caso específico. 

Quadro 1 – LPUOS 1972 – número mínimo de vagas 

Inicialmente foram criadas 8 zonas de uso que ao longo dos anos com inúmeras 

alterações na legislação chegaram a 19 (ver Anexo B: LPUOS 1972 - zonas de uso), cada uma 

destas 19 zonas possuía inúmeras subdivisões, especialmente no caso da Z8 as subdivisões 

implicavam também na alteração de índices propostos: 

I. Z1 - uso estritamente residencial, de densidade demográfica baixa 
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II. Z2 - uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa 

III. Z3 - uso predominantemente residencial, de densidade demográfica média 

IV. Z4 - uso misto, de densidade demográfica média alta 

V. Z5 - uso misto, de densidade demográfica alta 

VI. Z6 - uso predominantemente industrial 

VII. Z7 - uso estritamente industrial 

VIII. Z8 - usos especiais 

IX. Z9 - uso predominantemente residencial 

X. Z10 - uso predominantemente residencial de alta densidade 

XI. Z11 - uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa 

XII. Z12 -  uso predominantemente residencial, de densidade demográfica média 

XIII. Z13 - uso predominantemente residencial, de densidade demográfica média 

XIV. Z14 - uso predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa 

XV. Z15 - uso estritamente residencial, de densidade demográfica baixa 

XVI. Z16 - uso coletivo de lazer 

XVII. Z17 - uso predominantemente residencial de densidade demográfica baixa 

XVIII. Z18 - uso predominantemente residencial de densidade demográfica  

XIX. Z19 - uso misto com predominância de comércio e serviços 

Não foi possível identificar a data do mapa a seguir, mas é certo que nele já estão 

incluídas diversas alterações à lei original de 1972. Aqui verifica-se que no bairro do Bixiga 

existem 11 tipos de zonas distintas: 
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Figura 11 - Recorte do mapa de uso e ocupação do solo da Subprefeitura da SéBN13 

Neste contexto verifica-se que o bairro, perante a lei, possuía características bastante 

heterogêneas ao final da sua vigência. Esta heterogeneidade também foi refletida no estudo 

da Coordenadoria Geral do Planejamento Urbano (COGEP), que serviu de base para o 

projeto do Parque da Grota que será analisado no capítulo 2. O quadro abaixo traz o resumo 

dos principais índices e restrições que devem ser obedecidos para a aprovação de projetos 

novos e reformas. Analisando estes índices é possível verificar que a faixa junto à Avenida 

Paulista (Z5) era a que tinha maior coeficiente de aproveitamento, ou seja, neste caso a área 

computável da edificação poderia chegar até 3,5 vezes a área do terreno. As zonas Z8, Z11 e 

Z13, concentradas em sua maioria próxima a área da Grota do Bixiga (ver Figura 12 – 

Subdivisão da Bela Vista COGEP 1974) tinham o menor coeficiente de aproveitamento, 1 vez 

a área do terreno. O potencial construtivo das demais áreas variava de 2 a 3 vezes a área do 

terreno. A LPUOS de 2002 analisava os dados de maneira complexa, pois além das zonas 

terem restrições os usos também as tinham de maneira a ter impacto direto sobre os índices 

e restrições de das zonas. Desta maneira as zonas poderiam abrigar usos conformes e 
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sujeitos a controle especial (destacados em negrito no quadro abaixo), ou seja, os usos 

conformes são aqueles 100% compatíveis com a zona, os sujeitos a controle especial tem 

características que podem, em parte, divergir das características da zona, mas desde que 

obedecendo a restrições especiais poderiam ser edificados na zona em questão. 

Quadro resumo de uso e ocupação do solo 
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 p
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Z2 R1. 
R2-03 

1,019 0,520 

125m² 5m 

5m 5m 

1,5m 
em 
um 
dos 

lados 

3m em 
ambos 

os 
lados 

R2-
01, 
R3, 
C1, 
S1, 
E1, I1 

250m² 10m 

C2, 
S2, 
E2 

6m 6m 
3m em ambos 

os lados 
E3 

10m 10m 
S3 5.000m² 50m 

E4 
250m² 10m 

Estudo de cada caso pela SEMPLA e 
regulamentação pelo Executivo 

Z3 R1, 
R2, 
R3, 
C1, 
C2, 
S1, 
S2, 
E1, I1 

 
2,521 

0,522 
 

 

250m² 10m 5m 5m 1,5m 
em 
um 
dos 
lados 

3m em 
ambos 
os 
lados 

E2 6m 6m 3m em ambos 
os lados C3, 10m 10m 

                                                        
19 Informações complementares no art. 18 da Lei 8.881/79. 
20 Informações complementares na alínea g do art. 17 da Lei 8.881. 
21 Informações complementares no §1º do art. 18 da Lei 8.881/79. 
22 Informações complementares na alínea g do art. 17 da Lei 8.881. 
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S3, 
E3 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e 
regulamentação pelo Executivo 

Z4 R1, 
R2, 
R3, 
C1, 
C2, 
S1, 
S2, 
E1, 
E2, I1 

3,023 0,7 250m² 10m 5m 5m  3m em 
ambos 
os 
lados 

I2, C3 10m 10m 3m em ambos 
os lados 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e 
regulamentação pelo Executivo 

Z5 R1, 
R2, 
R3, 
C1, 
C2, 
S1, 
S2, 
E1, 
E2, I1 

3,524 0,8 250m² 10m  3m acima 
do 2º 
pavimento 

 3m em 
ambos 
os 
lados 

I2, C3 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e 
regulamentação pelo Executivo 

Z8-
064 / 
Z8-
065 /  
Z8-
066 

E1, 
E2 

1,0 0,3 Não são permitidos 
novos parcelamentos 
do solo neste 
perímetro 

6m em todas as divisas do lote 
Estudo de cada caso pela COGEP e 
regulamentação do executivo. 

Z9 R1, 
R2-03 

1,0 0,525 125m² 5m 5m 5m 1,5m 
em 
um 
dos 
lados 

3m em 
ambos 
os 
lados 

R2-
01, 
R3-
03, 
C1, 
S1.1, 

250m² 10m 

                                                        
23 Informações complementares no §1º do art. 18 da Lei 8.881/79. 
24 Informações complementares no §1º do art. 18 da Lei 8.881/79. 
25 Informações complementares na alínea g do art. 17 da Lei 8.881. 
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S1.2, 
S1.4, 
S1.5, 
E1.1, 
E1.2, 
E1.3, 
E.15 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e 
regulamentação pelo Executivo 

Z10 R1, 
R2, 
R3, 
C1, 
S1.1 
a 
S1.6 

2,526 
 

0,5 250m² 10m 5m 5m 1,5m 
em 
um 
dos 
lados 

3m em 
ambos 
os 
lados 

E-4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e 
regulamentação pelo Executivo 

Z11 R1, 
R2-03 

1,027 
 

0,528 125m² 5m 5m 5m 1,5m 
em 
um 
dos 
lados 

3m em 
ambos 
os 
lados 

R2-
01, 
R3, 
C1, 
S1, 
E1 

250m² 10m 

C2, 
S2, 
E2 

500m² 12m 6m 6m 3m em ambos 
os lados 

E3 1.000m² 15m 10m 10m 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e regulamentação pelo 
Executivo 

Z12 R1, 
R2, 
R3, 
C1, 
C2, 
S1, 
S2, 
E1 

2,529 
 

0,530 250m² 10m 5m 5m 1,5m 
em 
um 
dos 
lados 

3m em 
ambos 
os 
lados 

E2 500m² 12m 6m 6m 3m em ambos 

                                                        
26 Informações complementares no art. 7 da Lei 8.848/78 e Resolução SEMPLA/CZ/78/82. 
27 Informações complementares no §1º do art. 18 da Lei 8.881/79. 
28 Informações complementares na alínea g do art. 17 da Lei 8.881/79. 
29 Informações complementares no §1º do art. 18 da Lei 8.881/79. 
30 Informações complementares na alínea g do art. 17 da Lei 8.881/79. 
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E3 1.000m² 15m 10m 10m os lados 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e regulamentação pelo 
Executivo 

Z13 R1, 
R2-03 

1,031 
 

0,5 125m² 5m 5m 5m 1,5m 
em 
um 
dos 
lados 

3m em 
ambos 
os 
lados 

R2-
01, 
R3, 
C1, 
S1.1, 
S1.2, 
S1.3, 
S1.4, 
E132 

250m² 10m 

E4 Estudo de cada caso pela SEMPLA e regulamentação pelo 
Executivo 

Quadro 2 - Resumo de uso e ocupação do solo LPUOS 1972 e alterações posteriores  

                                                        
31 Informações complementares no §1º do art. 1º da Lei 9.411/81. 
32 Informações complementares no §2º do art. 1º da Lei 9.411/81. 
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2. Parque da Grota (1974) 

Em 1974 a Coordenadoria Geral do Planejamento Urbano (COGEP) fez um estudo do 

bairro da Bela Vista, que contava com análises do seu território e propostas projetuais como 

o Parque da Grota, que não saiu do papel. Este projeto foi escolhido para esta dissertação 

por ser uma das propostas mais emblemáticas para a região, que abrangia áreas como 

habitação, saúde, hotelaria entre outras, e que tinha uma visão global da grota a partir de 

uma corrente arquitetônica e urbanística empregada na época. Desta maneira, mesmo sem 

contemplar o bairro todo é possível a partir dele extrair um cenário do que se projetava na 

época. 

A COGEP dividiu o bairro em seis áreas homogêneas entre si: Espigão, que se localiza 

na parte alta do bairro próximo a Avenida Paulista; Grota, imediatamente abaixo do espigão 

delimitado pela Rua dos Franceses e indo de encontro com a Avenida Nove de Julho; 

Cantinas, eixo das ruas 13 de Maio e Rui Barbosa; Martiniano, eixo da Rua Martiniano de 

Carvalho; Metrô, faixa lindeira à Avenida 23 de Maio; e Baixada, entre as subáreas 

Martiniano e Cantinas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdivisão da Bela Vista (COGEP 
1974) 

 Espigão 

 Grota 

 Cantinas 

 Baixada 

 Martiniano 

 Metrô 
 

Figura 12 - Subdivisão da Bela Vista COGEP 1974 

Segundo este estudo, os empresários consideravam como área de interesse, a área 

do espigão e parte alta da grota, sendo que elas iriam se desenvolver sem nenhuma medida 

modificadora, no entanto era necessário um planejamento para que a renovação do bairro 
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não acabasse com as suas características. A área das cantinas é a mais antiga, com uma 

ocupação adensada, é nesta área que se localizam as tradicionais cantinas e teatros. As 

demais áreas encontravam-se estagnadas no processo de desenvolvimento.33 

O Bairro da Bela Vista sofre com as contradições geradas pelos seus eixos viários 

principais que seccionam o seu tecido urbano e marcam o seu desenvolvimento, ou seja, a 

parte do espigão se desenvolve em consequência ao desenvolvimento da Paulista, as 

cantinas e teatros se instalaram no eixo 13 de Maio / Rui Barbosa, mas a grota está locada 

fora da área de influência dos dois vetores. 

A Grota do Bixiga faz parte da sub-bacia hidrográfica do Córrego Saracura Pequeno 

(A), localizado na vertente norte do espigão central. O Córrego Saracura Pequeno tem cerca 

de 900 metros, nasce nas proximidades da Rua São Carlos do Pinhal, passa pela Rua Cardeal 

Leme e deságua no Ribeirão Saracura Grande (B), Avenida Nove de julho, altura da Praça 14 

Bis. Os dois cursos d’água atualmente estão canalizados.34  

 
←N 

Figura 13 – Perímetro da Grota do Bixiga35 

                                                        
33 MARZOLA, 1985 
34 SCHUTZER, 2012 
35 O perímetro da Grota foi traçado a partir da descrição contida no livro Bela Vista 
(MARZOLA, 1985) e o traçado dos rios neste mapa é estimado, produzido a partir da 
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A Grota está compreendida entre a Rua Sílvia, Alameda Ribeirão Preto, Alameda 

Joaquim Eugênio de Lima, Rua dos Franceses e Rua Dr. Luiz Barreto, com área de 

aproximadamente 34,5ha (354.000m²). É vizinha das subáreas do espigão e das cantinas. A 

parte alta da Grota tende a acompanhar o desenvolvimento da Avenida Paulista, mas o 

restante tende a permanecer estagnado. A Grota tem características especiais de topografia 

e deterioração das construções. A área desperta pouco interesse da iniciativa privada, 

devido aos pequenos lotes pertencentes a vários proprietários; suas condições na época, já 

não era compatível com os padrões das classes privilegiadas, possui até hoje construções 

obsoletas pouco valorizadas.36  

 Como parte integrante do estudo da COGEP de 1974, Paulo Mendes da Rocha junto 

com sua equipe fez o projeto Parque da Grota que visava à reurbanização da área. 

 Paulo Mendes da Rocha é um dos mais célebres arquitetos Brasileiros, nascido em 

1928 em Vitória, Espírito Santo, graduou-se Arquiteto pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie em 1954. Em 1958 é premiado com o Grande Prêmio Presidência da República 

na 6ª Bienal Internacional de São Paulo com a obra do Ginásio do Clube Atlético Paulistano. 

 

Figura 14 - Clube Atlético Paulistano37 

                                                                                                                                                                             
descrição encontrada no livro Cidade e Meio Ambiente: A apropriação do relevo no 
desenho ambiental urbano (SHUTZER, 2012). 
36 MARZOLA, 1985 
37  Foto: Reale Design; fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-139826/classicos-da-
arquitetura-ginasio-do-clube-atletico-paulistano-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-de-gennaro 

http://www.archdaily.com.br/br/01-139826/classicos-da-arquitetura-ginasio-do-clube-atletico-paulistano-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-de-gennaro
http://www.archdaily.com.br/br/01-139826/classicos-da-arquitetura-ginasio-do-clube-atletico-paulistano-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-de-gennaro
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 Em 1961 integra a “Escola Paulista” liderada por Vilanova Artigas, neste mesmo ano 

começa a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

até a cassação de seus direitos em 1969, pelo regime militar. Em 1969 vence junto com 

Flávio Motta, Júlio Katinsky, Ruy Otake, Jorge Caron, Marcelo Nitsche e Carmela Gross o 

concurso para o Pavilhão do Brasil na Expo 70, em Osaka, Japão. Foi um dos premiados no 

concurso Internacional para o Centre Georges Pompidou, Paris, 1971. 

 
Figura 15 – Pavilhão do Brasil na Expo 70, em Osaka38 

 Presidiu o IAB39 de São Paulo de 1972 a 1973 e de 1986 a 1987.  Em 1974 junto com 

sua equipe projeta o Parque da Grota, objeto deste estudo. Recebe o prêmio Mies van der 

Rohe de Arquitetura Latino-Americana em 2000 com seu projeto de Renovação da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo e em 2006 recebe o Prêmio Pritzker. 

 
Figura 16 - Pinacoteca do Estado de São Paulo40 

                                                        
38  Foto do acervo de Paulo Mendes da Rocha; Fonte: 
http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201969-118/1969-118-
fichatecnica.htm 
39 Instituto de Arquitetos do Brasil. 
40  Foto: Wikimedia Commons; Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pinacoteca_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo,_Brasil_-
_interiores.JPG 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201969-118/1969-118-fichatecnica.htm
http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201969-118/1969-118-fichatecnica.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pinacoteca_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo,_Brasil_-_interiores.JPG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pinacoteca_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo,_Brasil_-_interiores.JPG
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O projeto do Parque da Grota foi publicado na revista Módulo nº 42 e no livro Paulo 

Mendes da Rocha de Rosa Artigas, também é possível encontrar um exemplar do estudo da 

COGEP na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAUUSP). A primeira fonte traz maior bagagem textual, a segunda é ricamente ilustrada 

através de croquis e a terceira é o produto original do estudo que está bem descrito nas 

publicações aqui mencionadas. O texto abaixo se dará a partir da fusão destas fontes e da 

nossa análise gráfica. 

Neste projeto Paulo Mendes da Rocha contou com o apoio de uma equipe técnica 

composta por:  

 Coordenadora: Cristina de Castro Mello 

 Consultores: Flávio L. Motta, José Cláudio Gomes, Benedito Lima de Toledo, Maria Ruth 

do Amaral Sampaio e Samuel Kerr 

 Paisagistas: Koiti Mori e Klara Kaiser Mori. 

O Plano Diretor da COGEP definiu os seguintes objetivos: 

1. Manter e ativar a Bela Vista como bairro predominantemente 
habitacional, aumentando a densidade demográfica com novos 
critérios de ocupação do solo e melhor aproveitamento dos recursos 
existentes na área: proximidade do centro, facilidade de transportes, 
infraestrutura urbana, comércio, serviços privados e institucionais. 

2. Incentivar e ampliar, no bairro, as atividades de recreação e cultura, já 
tradicionais no Bexiga, com vistas, também à população de toda a 
cidade e ao turismo.  

Para se atingir os objetivos da renovação urbana pretendida, foram 
previstos três tipos de intervenção: preservação, reurbanização e 
ordenação.41  

 O projeto foi pensado para a subárea da Grota cujo perímetro está indicado na Figura 

13 – Perímetro da Grota do Bixiga. Fazendo uma sobreposição dos croquis (Figura 17 – 

Croqui do projeto Parque da Grota) com o mapa da área é possível estimar a área principal 

de intervenção do projeto, determinada pelo perímetro em azul (Figura 18 – Perímetro 

estimado para o projeto Parque da Grota destacado em azul.), uma vez que os croquis não 

indicam os nomes das vias. Nota-se também que existe a intenção se se apropriar os miolos 

de quadra. 

                                                        
41 ROCHA, 1976 
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Figura 17 – Croqui do projeto Parque da Grota42 

 

Figura 18 – Perímetro estimado para o projeto Parque da Grota destacado em azul. 

 Como justificativa para a escolha da área do projeto Paulo Mendes da Rocha (1976) 

descreve a área como “pouco construída ou com construções muito deterioradas”, para 

contextualizar esta análise foi feito um trabalho de cheios e vazios sobre o mapa do Gegran 

                                                        
42 ARTIGAS, 2002, P. 193 
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de 1972 onde pode-se verificar em preto os vazios urbanos da época e onde também é 

possível observar as construções em lotes estreitos. 

 

Figura 19 – Estudo de cheios e vazios sobre mapa Gegran de 1972. 

 A partir desta análise é possível observar uma intervenção radical onde “são 

mantidos os edifícios com mais de quatro pavimentos, em boas condições”43 deixando nas 

entrelinhas a demolição do restante das edificações, especialmente as contidas dentro do 

maior perímetro delimitado em azul na Figura 19, para abrir espaço para programa proposto 

pelo projeto. 

Habitação 

 O projeto previa a criação de 984 unidades considerando a média de 5 pessoas por 

habitação, distribuídas em apartamentos de 2 ou 3 dormitórios com área entre 50 e 70m², 

em edifícios de 15 andares. Havia a intensão de manter a população residente no local e 

adensar a ocupação da área.  

 Estas unidades estariam distribuídas em edifícios circulares e “lâminas” ao longo de 

todo o parque, evidenciados em amarelo na Figura 20. Também foram previstas áreas 

comerciais no térreo dos edifícios indicadas pelo número 4 na Figura 20. 

                                                        
43 ROCHA, 1976 
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Figura 20 – Habitação44 

 Na Figura 21, é possível verificar a setorização da planta tipo dos edifícios circulares 

onde os apartamentos estão indicados em amarelo, em cinza as áreas de circulação e em 

verde os jardins. 

 
 

Figura 21 – Planta tipo dos edifícios circulares setorizada
45

 Figura 22 – Corte parcial dos edifícios circulares
46

 

                                                        
44 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 193; setorização nossa. 
45 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 192; setorização nossa. 
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 Os edifícios teriam térreo livre. Os elevadores seriam de baixa velocidade e haveria 

somente 5 paradas em cada edifício no andar destinado a recreação, a partir do qual os 

moradores acessariam seus andares por meio de escadas. 

 Os edifícios residenciais existentes deveriam sofrer algumas alterações, tais como 

alteração do uso do térreo e da sobreloja para comercial e abertura de andares 

intermediários para criando acesso para as encostas (Figura 23). 

 

Figura 23 – Edifício residencial existente47 

O projeto não pretendia expulsar a população local, sugerindo uma experiência piloto 

onde a municipalidade seria dona de parte das habitações locando-as a população com 

menor poder aquisitivo: 

[...] Entretanto, a eliminação dos cortiços e das habitações precárias não 
deve significar, na prática, a expulsão dessa população que vive no centro e 
que, sobretudo, serve ao centro. A relocação dessa população em outras 
áreas constituiria um agravamento dos problemas de transporte causados 
pelos deslocamentos residência-local de trabalho. 

[...]  

                                                                                                                                                                             
46 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 192; setorização nossa. 
47 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 190; setorização nossa. 
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Nesse sentido é que sugerimos como experiência piloto procedimento que 
tem sido utilizado com sucesso em outros países e que, dadas as condições 
especiais dessa população, com parcas condições econômicas, poderia ser 
introduzido em parte no empreendimento. Trata-se da locação de parte 
dos imóveis a serem construídos, destinados especialmente a abrigar a 
população.48 

Educação e Saúde 

A COGEP mapeou um déficit de salas de aula para a sub-região da Grota, para sanar 

este problema a equipe de projeto propôs a construção de uma escola de 1º e 2º graus com 

capacidade para 1600 alunos em dois turnos, visando atender a população entre 7 e 18 

anos, ver Figura 24 - letra A. 

Foi proposto também um centro infantil, Figura 24 – letra B, destinado a crianças 

menores de 7 anos composto por: creche, parque infantil e posto de saúde. Como o bairro e 

seus arredores eram dotados de boa infraestrutura de saúde o posto de saúde do centro 

infantil seria suficiente para atender as demandas locais. 

 

Figura 24 – Educação e saúde49 

                                                        
48 ROCHA, 1976 
49 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 193; setorização nossa. 
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Hotel 

De acordo com a pesquisa da COGEP os investidores teriam interesse na construção 

de um hotel com 300 leitos na parte alta da Grota. Paulo Mendes da Rocha propõe a 

implantação deste hotel na parte alta da Rua Rocha, Figura 25 – número 5, e também a 

implantação de uma piscina, número 6, interligada ao hotel por meio de uma passarela. 

 

Figura 25 - Hotel
50

 

Espetáculos e Diversões 

O projeto fazia a proposição de um centro de música popular e outras manifestações, 

junto a Praça 14 Bis, ao longo da Rua São Vicente. Haveria um espaço para evoluções das 

escolas de samba e a escola ministraria cursos livres de curta duração para a comunidade. 

Nos jardins haveria espaços para apresentações de corais e música de câmara e a escola de 

música atenderia também a pré-escola e a escola de 1º grau com a finalidade de promover a 

musicalização da criança. Haveria também um espaço para cinema, teatro e casa de baile. 

O projeto também levou em conta uma vocação artística do bairro mantendo de 

certa forma a escola de Samba Vai-Vai, com o espaço para evoluções proposto.  

                                                        
50 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 193; setorização nossa. 
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Figura 26 – Espetáculos e diversões51 

Sistema viário e paisagismo 

“O partido adotado é de arborizar densamente as encostas livres, utilizar o 
miolo das quadras, com parques e jardins, organizando os caminhos de 
pedestres, apoiando o projeto no sistema viário existente, com pequenas 
correções, como vias de penetração local e de interligação dentro do bairro 
da Bela Vista e bairros vizinhos, como uma rede de tráfego secundária na 
cidade.”52 

 O bairro da Bela Vista na época do projeto já era cortado por grandes avenidas de 

tráfego rápido: Avenida Nove de Julho, 23 de Maio, Av. Paulista e Radial Leste. A partir disto 

não seriam necessárias grandes intervenções viárias.  

 Seria construído um estacionamento com capacidade para 1500 vagas que seriam da 

municipalidade entre as ruas Marquês Leão e Rocha. 

 O paisagismo teria uma ênfase especial, buscando a preservação da vegetação atual 

do bairro, desapropriando jardins particulares que fossem significativos dentro da área. As 

encostas deveriam ser densamente arborizadas com características de mata. Muros de 

                                                        
51 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 193; setorização nossa. 
52 ROCHA, 1976 
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arrimo e taludes também deveriam ser tratados e deveria ser utilizada a flora típica de São 

Paulo. Era proposto também um mirante na parte alta da grota, Figura 27 – número 7. 

 No núcleo central do projeto, o paisagismo deveria atender às necessidades do 

sistema viário, parques dos conjuntos habitacionais, parques da vizinhança, playgrounds, 

jardins das escolas, restaurante mirante, salão de baile, etc. A abundante arborização criaria 

caminhos sombreados para pedestres, levando-se em conta que naquela época a maioria 

dos moradores da região se deslocavam a pé ou com transporte público. 

 
Figura 27 – Sistema viário e paisagismo

53
 

Zoneamento 

 É interessante notar que dois anos após entrar em vigência a legislação de uso e 

ocupação do solo, o estudo da COGEP resultou em um projeto que propõe um zoneamento 

conceitualmente diverso daquele indicado pela lei. O zoneamento proposto faz menção a 

duas tipologias de áreas: áreas de reurbanização e áreas de ordenação. E propõe: 

I. Área de reurbanização:  

                                                        
53 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 193; setorização nossa. 
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A proposta é de manter os edifícios com mais de 4 pavimentos em “boas 

condições”54, porém o uso do pavimento térreo e da sobreloja das edificações 

deveria ser alterado para uso comercial. 

II. Área de ordenação: para esta área haveria uma legislação específica que 

estabeleceria: 

os gabaritos em altura, os recuos e a ocupação dos térreos, 
sobrelojas e calçadas assim como os tipos de uso respectivos; 

obrigatoriedade do uso de pilotis no pavimento térreo para as 
edificações em altura, visando manter as visuais ao nível da rua, evitando, 
dessa forma, as ruas como paredes. Ocupação máxima de 30% para 
edificações de habitação e 70% quando para o comércio; 

eliminação dos muros junto às divisas do lote, pelo menos no recuo 
de frente, obrigatório; 

obrigatoriedade de um recuo de fundo a ser determinado 
dependendo da quadra em questão, o qual posteriormente poderá sofrer 
desapropriação por parte da prefeitura para jardins de meio de quadra e 
caminhos de pedestres; 

no topo das encostas da Grôta, os edifícios de habitação não deverão 
avançar demasiado sobre os fundos, evitando grandes obras de arrimo, 
onde só deverão ser permitidas garagens em um pavimento de subsolo sem 
paredes cegas voltadas para o vale.55 

A Figura 28 ilustra os usos da área de reurbanização, a partir do projeto proposto por 

Paulo Mendes de Rocha. 

                                                        
54 ROCHA, 1976 
55 ROCHA, 1976 
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Legenda:  

 Uso residencial  Habitação e 
saúde 

 Hotel  Espetáculos e 
diversões 

 Paisagismo  

     

 
Figura 28 - Zoneamento56 

Abaixo (Figura 29 – Corte esquemático do centro de música popular e outras 

manifestações e edifício existente à Rua Rocha com usos adaptados) é possível visualizar a 

articulação entre o projeto do parque (área de reurbanização) e as edificações existentes 

(área de ordenação), onde os usos relativos à cultura e lazer estão indicados em roxo, 

comércio em laranja e uso residencial em amarelo. 

  

                                                        
56 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 193; setorização nossa. 
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Legenda: 1. Galerias; 2. Lojas e sobrelojas; 3. Terraço; 4. Cinema e diversões. 

Figura 29 – Corte esquemático do centro de música popular e outras manifestações e edifício existente à Rua Rocha com 

usos adaptados57 

Ficha técnica 

Projeto Parque da Grota 

Reurbanização da sub-região da Grota do bairro da Bela Vista 

Área ~34,5ha (354.000m²) 

Autor Paulo Mendes da Rocha 

Coordenador Cristina de Castro Mello 

Consultores Flávio L. Motta 

José Cláudio Gomes 

Benedito Lima de Toledo 

Maria Ruth do Amaral Sampaio 

Samuel Kerr 

Paisagistas Koiti Mori 

Klara Kaiser Mori 

Habitação - 984 unidades para 5 moradores em média 
- apartamentos de 2 ou 3 dormitórios 
- área de 50 a 70m² 

Educação Escola de 1º e 2º grau: 

- 1600 alunos de 7 a 18 anos em 2 turnos 
Centro infantil integrado: 

- 1 creche 

                                                        
57 Croqui: ARTIGAS, 2002, P. 191; setorização nossa. 
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- 1 parque infantil 

Saúde 1 posto de saúde no Centro infantil integrado 

Hotel 300 leitos 

Espetáculos 

e diversões 

Centro de música popular e outras manifestações: 

- Espaço para evoluções das escolas de Samba 
- Escola de música 
- Espaços para apresentação de orquestras sinfônica, grupos de música de 

câmara, conjuntos de corais. 
Cinema, teatro e casa de baile. 

Sistema 

viário 

Organizar caminhos de pedestres nos miolos de quadra 

Executar pequenas correções do sistema viário existente criando vias de 

penetração local e interligação dentro da Bela Vista e bairros vizinhos 

1500 vagas de estacionamento de propriedade da municipalidade 

Zoneamento Área de reurbanização: 

- Manter os edifícios com mais de 4 pavimentos em boas condições, 
alterando o uso do térreo e sobreloja para o comércio. 

Legislação de ordenação para o restante de área: 

- Definição de gabaritos, recuos, ocupação do térreo e sobrelojas. 
- Obrigatoriedade do uso de pilotis 
- Ocupação máxima de 30% habitação e 70% para comércio 
- Eliminação de muros de divisa no recuo frontal 
- Obrigatoriedade de recuo de fundo que poderá ser objeto de 

desapropriação da prefeitura em função da criação de jardins de meio de 
quadra e caminhos de pedestres 

- Deverão ser evitadas grades obras de arrimo nas encostas da Grota, os 
edifícios habitacionais não deverão avançar para o fundo do lote, só 
serão permitidas garagens de até 1 subsolo sem paredes cegas voltadas 
para o vale. 

Paisagismo - Utilização dos miolos de quadras com parques e jardins, organizando os 
caminhos de pedestres. 

- Arborização maciça, com característica de mata, nas encostas da Grota. 
- Criação de cortina vegetal com função de pulmão verde para a área 
- Criação de taludes de proteção nas áreas mais desfavoráveis 
- Tratamento de muros de arrimos 
- Vegetação de encosta com características de fixação do solo com 

espécies da flora típica de São Paulo 
- Projetos específicos para a área de reurbanização, parques dos conjuntos 

habitacionais, parques dos conjuntos de vizinhança, playgrounds, jardins 
das escolas, mirante, etc. 

- Sistema viário e estacionamentos com arborização intensiva das ruas 
Quadro 3 - Ficha técnica do Projeto Parque da Grota 
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3. O Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e 

Preservação do Bixiga (1989 – 1990) 

O Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bairro do 

Bixiga diverge conceitualmente de projetos anteriores como, por exemplo, o Parque da 

Grota descrito no capítulo anterior. Este concurso foi escolhido para compor os projetos 

analisados nesta dissertação, pois apesar de tratar a região no âmbito conceitual das 

questões, o concurso, foi pioneiro no modo como a população local foi integrada aos 

debates e questionada sobre o que esperava para o futuro do bairro, e traz uma abordagem 

divergente do que foi apresentado no projeto do Parque da Grota. 

Ao contrário da proposta para a Grota que previa a demolição de parte da área para 

a implantação de um projeto arquitetônico com conceitos modernos, ainda que este levasse 

em conta questões como a manutenção da população de baixa renda na área, o concurso 

tinha entre suas premissas não ter grandes alterações no viário e minimizar o número de 

desapropriações. A partir deste posicionamento é possível verificar que as ideias do 

modernismo não teriam a aderência necessária para o atendimento às questões propostas e 

ficam evidentes duas tendências de renovação para o tratamento de “velhos” centros em 

face aos desígnios da atualidade, como o arquiteto italiano Gustavo Giovannoni já 

vislumbrava em 1913:  

[...] para um, quando se excluem as obras de importância singular e os 
monumentos altamente venerados, todos os restos do passado não 
representam mais que “obstáculos” na nova sistematização edilícia; para 
outro, são, ao contrário, “pontos de referência” imutáveis. 

Essa divergência de critérios tem toda a aparência de um contraste 
irredutível entre duas concepções opostas, entre a Vida e a História. Parece 
que, de um lado, estão às exigências positivas do desenvolvimento 
moderno e do moderno modo de viver, do outro, o respeito pelas 
memórias históricas e artísticas, pelas condições de ambiente nas quais a 
velha cidade se desenvolveu.58 

Anos mais tarde em 1966, Aldo Rossi remete ao locus, ou seja, “a relação singular 

mas universal que existe entre certa situação local e as construções que e entram naquele 

lugar”59, que no mundo clássico se referia a uma entidade que presidia o lugar genius loci, e 

que esteve sempre presente nos tratados clássicos. A ausência deste gênio poderia fazer o 

                                                        
58 KÜHL, 2013, P. 94 
59 ROSSI, 1995, P. 147 
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ambiente “opaco e inapreensível”60, neste contexto “a construção, o monumento e a cidade 

tornam-se coisa humana por excelência.” 61  

O Bexiga por ter uma grande carga histórica e uma vocação cultural bastante explícita 

gera inúmeras discussões sobre o que e como deve ser feito para que a degradação  

presente no seu território tenha o quadro revertido, sem que se perca a identidade do local. 

 O Concurso Nacional de Ideias para a Renovação Urbana e Preservação do Bairro do 

Bexiga foi promovido pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), tinha como objetivo 

“valorizar soluções referenciadas nas especificidades de um ‘lugar’ da cidade.”62 

Foi uma experiência singular, pois houve ampla discussão pública partindo-se do 

princípio que “ao cidadão cabe o ‘direito e o dever’ de interferir no sentido das 

transformações de seu território.”63 Outro ponto que pode despertar interesse é que o 

concurso não exigia a formação acadêmica dos participantes, exceto a dos coordenadores, 

“reconhecendo como urbanistas todos que, em várias esferas, estudam as manifestações 

urbanas.” 64 

 Segundo Célia da Rocha Paes (1991), coordenadora do concurso, houve dois dilemas 

neste processo: como definir em imagens e atividades o que emergia do Bexiga na época e 

como arbitrar o retorno dessas visões em propostas concretas. 

 Em relação ao primeiro:  

[...] procurou-se, antes de tudo, garantir voz aos moradores e usuários do 
bairro, isto é, aos “simples” cidadãos, para se manifestarem sobre o que 
consideram dever ser alterado em seu território, o que preservar, o que 
tem significado, qual o sentido de solução para a moradia e a qualidade de 
vida, quais seus principais conflitos e qual seu sentido de solução etc. 65 

Além desta abertura para a participação da população foram incorporados aos 

debates e à composição do júri estudiosos da cidade e especialistas de várias áreas. 

                                                        
60 ROSSI, 1995, P. 149 apud FOCILLON 
61 ROSSI, 1995, P. 147 
62 FELDMAN, 1991, P. 80  
63 FELDMAN, 1991, P. 78 
64 FELDMAN, 1991, P. 78 
65 PAES, 1991, P. 78 
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 Houve dez debates públicos ao longo do concurso onde houveram acirradas 

polêmicas e foi possível notar que nem mesmo a população sabia exatamente o que 

pretendia para a área, como noticiou o jornal O Estado de São Paulo em novembro de 1989: 

Continua ativa a campanha para renovação do bairro do Bexiga, um 
dos mais tradicionais de São Paulo. A segunda rodada de debates da 
primeira fase do Concurso de Idéias para Renovação Urbana e Preservação 
do Bexiga, deixou claro que a população tem interesse do processo de 
encaminhamento de idéias para a reurbanização do bairro, tanto que lotou 
o restaurante do Museu do Bexiga na quarta-feira à noite. 

A grande discussão sobre a preservação do casario antigo, com sua 
restauração pura e simples, ou a transformação do bairro segundo um 
processo de preservação e ocupação racional do espaço, com novas 
construções e ocupação mais racional do espaço, com, novas construções, 
vem dividindo as opiniões de moradores e causando acirrada polêmica. Até 
o momento, o que os técnicos da Prefeitura que coordenam o debate 
constataram é que a população residente no bairro não tem muito claro 
ainda o que ela seja feito no bairro. Até mesmo a proposta de instalação de 
calçados na rua Treze de Maio vem sendo discutida acirradamente pelo 
moradores, num processo que terá continuidade.66 

 Para atender ao segundo dilema houve a participação de várias esferas de decisão: 

 Comissão organizadora: representando a Prefeitura Municipal, coube a responsabilidade 

de equacionar o processo do concurso, bem como sua filosofia e encaminhamentos 

práticos. Além de definir premissas e fazer a medição dos anseios que balizaram a 

elaboração das propostas. 

 Júri: não tinha poder absoluto, porém coube a ele a palavra final sobre quais propostas 

tinham qualidade para serem debatidas com a cidadania. 

 Votação direta dos cidadãos 

 Câmara Municipal: cabia a ela deliberar sobre as alterações que se contrapunham a 

legislação da época. 

Algumas premissas deveriam ser atendidas por todos os participantes: 

compatibilização dos processos de transformação e preservação do bairro, manutenção da 

população moradora, mínimo remanejamento viário.67 

                                                        
66 CONTINUA, 1989 
67 FELDMAN, 1991, P. 81 



58 
 

     
 

Os limites da área do concurso foram delimitados pela Avenida Nove de Julho, 

Avenida 23 de Maio, Rua Pio XII, Rua Artur Prado, Rua Carlos Sampaio, Rua Dr. Fausto Ferraz, 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Alameda Ribeirão Preto, Rua Pamplona, Rua São Carlos do 

Pinhal e Rua Professor Picarolo. 

 
Figura 30 - Área limite do concurso

68
 

 O concurso contou com a participação de trinta trabalhos, em uma primeira etapa 

foram excluídos aqueles: com maior fragilidade conceitual e formal; sem aderência às 

premissas básicas, tais como grandes alterações no sistema viário e grande número de 

desapropriações; que não contemplavam as especificidades do bairro, como por exemplo, 

verticalização em todo o território do bairro. Foram selecionados para a segunda etapa nove 

trabalhos. 

                                                        
68 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 81 
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 Os pontos fortes dos trabalhos foram: 

 Bom conhecimento do bairro e posições claras e firmes sobre o processo de preservação 

e renovação do bairro. 

Os pontos fracos dos trabalhos foram: 

 Nenhum trabalho apresentou de maneira consistente: a conceituação geral, “propostas 

viáveis do ponto de vista arquitetônico, jurídico e financeiro, compatíveis com a 

realidade física e social do bairro e que mantivessem uma coerência interna em todos 

esses níveis”69 

 As intervenções pontuais dos projetos foram consideradas insuficientes, mesmo entre os 

projetos selecionados, este fato se deve à grande imprecisão das demandas para este 

concurso. 

 As propostas para habitação e manutenção da população residente no bairro, 

especialmente nos cortiços, possuíam lacunas que não explicitavam os mecanismos para 

sua efetivação, as propostas eram desenraizadas do contexto real ou ainda se limitavam 

a propostas de normatização. 

Em um balanço sobre o concurso Sarah Feldman (1991) aponta que a não delimitação de 

um programa fez com que os trabalhos tivessem uma abordagem superficial de várias 

questões, sugerindo que em outras oportunidades haja um recorte mais preciso. Sobre os 

debates com a participação da população o resultado foi muito positivo. 

[...] Os debates permitiram conhecer o Bexiga real, com interesses, conflitos 
e personagens concretos; permitiram socializar as múltiplas leituras do 
bairro, feitas por historiadores, antropólogos, arquitetos e urbanistas, além 
de cantineiros, sambistas, atores etc.; e permitiram, sobretudo 
desenquadrar dos gabinetes dos planejadores e dos escritórios dos 
arquitetos a discussão sobre um fragmento urbano e as formas de 
intervenção possíveis e desejadas. 70 

                                                        
69 FELDMAN, 1991, P. 80 
70 FELDMAN, 1991, P. 80 
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Na segunda etapa foram selecionados três trabalhos, buscando as propostas mais 

abertas e flexíveis, entendo que estes trabalhos seriam “diretrizes e imagens a serem melhor 

definidas e amadurecidas”. 71 

A escolha de somente três trabalhos finalistas gerou uma discussão onde seis equipes 

participantes do concurso entrariam com recurso, em agosto de 1990, sob o argumento de 

que a EMURB haveria desrespeitado uma portaria da Prefeita Luiza Erundina e o 

regulamento do concurso que previa a escolha de cinco propostas. Célia da Rocha Paes, 

coordenadora do concurso, garantiu a lisura de todo o processo e em defesa da EMURB, 

alegou que o edital era claro e que o júri técnico deveria escolher no mínimo três e no 

máximo cinco trabalhos.72 

Equipe azul – Recife 

No interior dessa proposta, a síntese de uma história, de um caminhar. De 
uma filosofia. Planejar a renovação urbana e preservação das cidades está 
associado a uma ampla e permanente discussão e participação da 
população. Conhecer as particularidades do Bexiga foi possível em função 
do acesso ao material produzido durante o processo de debates e 
discussões, e do viver, o quanto possível as práticas do cotidiano do bairro. 
Acompanhar a evolução urbana e cultural do bairro, de chácara a 
loteamento popular, de terra de africanos e italianos e mais tarde 
migrantes rurais de diversas regiões. Descobrir a modernidade, o progresso 
que redesenha espaços e encobre desejos e sonhos. Descortinar um Bexiga 
transformado pelas grandes obras viárias; a excessiva verticalização de 
algumas áreas; a substituição funcional e, consequentemente populacional, 
mas resistente na preservação de imóveis de sua formação original. Vários 
deles habitações precárias de uma população que alimenta o desejo de 
permanecer onde está. Ou ainda um Bexiga vivo e plural quando entre 
contrastes e conflitos oferece a desta de toda a cidade.73 

 A equipe subdividiu o Bexiga em cinco subáreas com características homogêneas 

entre si: área próxima ao centro antigo; área próxima ao centro novo; área o grotão da Boa 

Vista; área próxima à Avenida 23 de Maio; e área central do bairro. Esta classificação teve 

origem após uma análise do bairro levando-se em conta:  

[...] esquadrinhamento viário, e consequente mutação das formas; 
adensamento e verticalização, pela demolição do estoque imobiliário da 
arquitetura do passado; terciarização da área ou a substituição funcional; 

                                                        
71 FELDMAN, 1991, P. 80 
72 DERROTADOS, 1990 
73 FELDMAN, 1991, P. 82 
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troca de populações; habitações coletivas, onde se incluem os cortiços com 
seus moradores e sua admirável resistência; diversidade cultural, o 
território da imigração italiana, dos descendentes de africanos e dos 
imigrantes de outras regiões. 74 

Principais características das subáreas: 

 Área próxima ao centro antigo: é influenciada pelo centro com intenso processo de 

terciarização, verticalização e adensamento. Possui o espaço urbano consolidado. 

 Área próxima ao centro novo: é influenciada pela área da Avenida Paulista, em processo 

de verticalização acelerado favorecido pelos grandes lotes resultantes do parcelamento 

original. Possui o espaço urbano consolidado e uso predominantemente residencial 

 Área do grotão da Boa Vista: apresenta irregularidade topográfica e estoque de lotes 

vagos de grande densidade. 

 Área próxima à Avenida 23 de Maio: Apresenta verticalização espaçada. Possui 

elementos marcantes na perspectiva do bairro: encosta, arcos, Vila Itororó. 

 Área central do bairro: Homogeneidade topográfica; horizontalidade marcante. É a área 

com o maior simbolismo do bairro 

Concluiu-se que o bairro apresentava três características físicas básicas: espaços 

consolidados; espaços adensáveis; e espaços de adensamento cauteloso. 

 
Figura 31 - Mapa da área limite do concurso com proposta de zoneamento da equipe do Recife75 

                                                        
74 FELDMAN, 1991, P. 82 
75 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 82 
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A partir do contato com o material dos debates e discussões, além do “viver” as práticas 

do cotidiano do bairro a equipe elencou alguns objetivos principais: 

1. reabilitação da habitação de interesse social; 2. implantação de 
equipamentos sociais de apoio à habitação; 3. registros/socialização da 
memória do bairro (moradores, trabalhadores, freqüentadores); 4. 
preservação das áreas de maior resistência às modificações (maior 
simbolismo); 5. renovação urbana das áreas de maior alteração viária e de 
maior comprometimento com a cidade vertical; 6. Melhor desempenho do 
bairro cultural. 76 

Os meios propostos para alcançar os objetivos foram: 

1. Sistema gerencial: através da criação do Espaço Bexiga onde deveria haver o confronto 

entre o público e o privado; a gestão do planejamento associado à população; 

assessoramento de investimentos privados com a finalidade de realizar as intervenções 

de maneira correta e ágil; além de um espaço para exposição permanente da produção. 

2. Processo permanente de debates entre as partes interessadas (representantes de 

segmentos sociais, grupos de pressão) visando o querer coletivo. Para tanto a estratégia 

seria trabalhar cada quadra como uma unidade de intervenção. 

Para a implantação do projeto foram definidas duas áreas prioritárias: 

 ZIA: conjunto de quadras próximas à encosta da Avenida 13 de Maio, marcadas pela 

presença da Vila Itororó, comprometimento coma paisagem ambiental e significativo 

número de terrenos vagos. Os índices urbanísticos deveriam ser estipulados por projeto 

específico, buscando o equilíbrio entre a infraestrutura existente, a preservação dos 

elementos marcantes e a compensação da baixa densidade dos imóveis preservados. 

 ZIB: núcleo do bairro, com aproximadamente 34 quadras. Nesta área o tecido urbano 

apresenta suas características originais, com predominância de conjuntos de interesse 

histórico. É também a área de maior valor simbólico do bairro, onde são realizadas as 

festas de rua. Aqui o princípio básico para a intervenção seria uma mescla de 

preservação com renovação urbana. Para tanto não deveriam ser estipulados índices 

urbanísticos, mas deveria ser feita uma análise quadra a quadra (ver figuras 32 e 33), 

analisando elementos como: usos, época de construção, grau de conservação e 

preservação, homogeneidade do conjunto, densidade, etc. Foram propostas algumas 

                                                        
76 FELDMAN, 1991, P. 83 
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intervenções pontuais entre elas a priorização da habitação social, um espaço para 

produção artesanal, espaço Vai-Vai, etc. 

 

Figura 32 – Vista da Rua Conselheiro Carrão77 

 

Figura 33 - Foto aérea da maquete da equipe do Recife, entre as ruas 13 de Maio, Conselheiro Carrão e Rui Barbosa. A 

graduação em tons de azul indica os diferentes níveis de preservação das edificações propostas pela equipe.
78

 

Equipe técnica 

 Projeto: Amélia Reynaldo (coordenadora), Ana Lúcia Barros, Kátia Costa Pinto, Maria José 

Marques, Suely Maciel, Teresa Uchoa, Antonio Montenegro (historiador). 

                                                        
77 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 83 
78 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 83 
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 Programação Visual: Aurelina Moura. 

 Desenho: Carmem Muraro, Luziana Arruda Falcão, Márcia Machado, Nilton Tavares. 

 Apoio administrativo: Ângela Ramos. 

 Perspectiva: Romero Duarte. 

 Consultoria: Álvaro Borba (advogado), Geraldo Santana (arquiteto), João Roberto Peixe 

(designer gráfico), Vital Pessoa de Melo (arquiteto). 

Equipe vermelha – São Paulo 

A visão da cidade que orienta nossa proposta para o Bexiga pode ser 
caracterizada como: pluralista (em vez de um modelo acabado, uma 
multidão de modelos); contextualista (não passa o trator, constrói 
ambientes e significados a partir dos tecidos existentes); participativa e 
aberta à refutação (a comunidade visualiza e modifica cenários antes que 
ocorram); de mercado (enfatiza a iniciativa privada e os mecanismos de 
mercado como motores das transformações do ambiente e incentiva tanto 
o lucro dos investimentos como sua contribuição social).79 

A proposta era redirecionar a energia do processo imobiliário que descaracterizava o 

bairro para a preservação e melhoria do ambiente. Aumentando a média de ocupação 

atrairia os investimentos, as áreas a serem preservadas permaneceriam com o volume de 

ocupação real baixo e esta diferença de ocupação poderia ser relocada através da venda de 

direitos para áreas com o potencial de adensamento. As construções de zonas adensáveis ou 

de expansão deveriam ser reguladas por normas que condicionassem o aumento da 

ocupação e a melhoria da qualidade do edifício e dos serviços. Os recursos oriundos da 

venda de direitos seriam destinados à melhoria de edifícios e locais públicos. As normas e 

coeficientes deveriam ser calibrados por mecanismos de simulação e complementados por 

um plano de desenho urbano. 

Zoneamento 

Visava o controle qualitativo do ambiente urbano, a partir de um sistema de 

zoneamento componível com a interdependência de mapas de uso, gabaritos e ocupação, 

permitindo ajuste qualitativo preciso das construções. O mix de usos deveria ser mantido 

variando o uso predominante conforme a vocação da área. 

Foram identificadas quatro zonas: 

                                                        
79 MORAES, 1991, P. 84 
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 Estáveis – Paulista: com edifícios e ruas de bom padrão 

 Degradadas – Centro: com edifícios de porte a serem reutilizados 

 De preservação – 13 de Maio: por concentrar a vida e o patrimônio deve ser preservada 

e reambientada. 

 De expansão – 23 de Maio: área a ser adensada com construções de porte. Deveria 

também haver uma zona transição com construções de médio porte entre a zona de 

expansão e a zona de preservação. 

Outra medida proposta para recompor a identidade e a qualidade ambiental das vizinhanças 

seriam os “envelopes” 80, ou seja, um conjunto de normas para interface, gabarito e sistema 

construtivo. Os envelopes seriam mais restritivos na zona de preservação e mais livres na 

zona de expansão, a fim de que as obras tenham um desenho individual, mas integrem um 

continuum urbano. 

Habitação 

Foram propostas duas políticas: na zona de preservação deveria haver a conservação 

e melhoria do estoque existente; e na zona de expansão haveria a oferta de novas unidades 

com padrão diferenciado. Estas propostas visavam evitar desapropriações a fim de não 

afugentar investimentos cruciais para a oferta de novas unidades e empregos, o que 

atenuaria o encortiçamento da região.  

Circulação e transportes 

A hierarquia viária deveria ser enfatizada, desviando-se o trânsito de passagem para 

as vias arteriais e para fora do bairro. A proposta englobava a criação de três 

estacionamentos sendo que um ficaria na área da 13 de Maio. 

Novas linhas circulares de micro-ônibus seriam criadas para conectar o bairro às 

linhas de transporte adjacentes. À noite e em feriados haveria circuitos alternativos fazendo 

a ligação com os estacionamentos e o metrô. 

                                                        
80 MORAES, 1991, P. 84 
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Seria criada uma rede de ruas percoláveis com o predomínio de pedestres e a 

passagem lenta de veículos. Nas vilas o acesso de veículos seria controlado e o asfalto seria 

transformado em praças. 

 
Figura 34 – Proposta equipe vermelha81  

Meios de financiamento 

 Em um primeiro momento as melhorias deveriam ser pagas por um fundo de 

empréstimos de parte do IPTU do bairro, a longo prazo as melhorias seriam pagas com a 

troca dos coeficientes. Não haveriam obras de vulto nem desapropriações. 

Desenho urbano 

 Após a identificação de fatores de degradação ambiental seriam desenvolvidas 

diretrizes para os vários contextos do bairro que orientariam todas as obras públicas e 

privadas. Estas diretrizes abordariam: pavimentação, iluminação, ambientação de 

monumentos, paisagismo, ruas percoláveis, ruas residenciais, etc. 

 

Figura 35 – Proposta equipe vermelha82 

                                                        
81 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 84 
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Participação e aferição 

 Para envolver e corresponsabilizar a comunidade duas técnicas foram propostas:  

 Método Delphi: os projetos seriam descritos em formulários distribuídos à população 

que poderia incluir sugestões ao devolver os formulários. As sugestões seriam 

avaliadas e quando pertinentes incorporadas. Os formulários deveriam circular 

novamente e população poderia voltar a opinar. 

 Simulação ambiental: os projetos seriam apresentados à população através de 

maquetes, modelos matemáticos, etc., visando desmitificar os debates de políticas 

ambientais e permitindo a avaliação da população antes da execução. 

 

Figura 36 – Proposta equipe vermelha83 

Equipe técnica 

Projeto: José de Sousa Moraes (coordenador), Carla Tisher, Cristina Shahini 

(estagiária), Roberto (desenhista). 

Equipe amarela – Rio de Janeiro 

Um pressuposto orientou todo o nosso trabalho. Se a cidade é o espaço que 
torna possível a democratização de oportunidades e nem todos podem 
desfrutá-la, será necessário que se criem mecanismos que garantam a 

                                                                                                                                                                             
82 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 84 
83 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 85 
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todos, independentemente de classe social ou montante de renda, esse 
direito.84  

 A equipe amarela desenvolve sua proposta em cima de algumas questões: A que 

cidade se tem direito? Qual o Bexiga que queremos? Como se viabiliza o direito à cidade? 

Que moradia é essa?  

 A partir da análise a equipe constatou que o bairro estava ilhado entre o paredão de 

arranha-céus da Avenida Paulista e as Avenidas 23 de Maio e 9 de Julho. Para “desilhar” o 

bairro propôs privilegiar os pedestres e veículos que se destinam ao próprio bairro. Sugeriu 

uma ligação eficaz com o transporte de massa do metrô e trem de subúrbio e a utilização da 

Radial Leste-Oeste como ligação entre o Bexiga e os bairros vizinhos, através de um ônibus 

tipo trolley (figura 37), além de implantar ônibus circulares para atender ao interior do 

bairro.85 

 

Figura 37 - Estação do trolley no elevado próximo à rua Major Diogo86 

Havia uma preocupação em manter as características do bairro: popular, turístico, 

libertário e boêmio, além da mescla de classes sociais ali contidas. 

Algumas intervenções foram propostas para os locais que concentram atividades de 

comércio e serviços, como o alargamento das calçadas e inclusão de equipamentos, fazendo 

com os moradores tivessem estas áreas como extensão de suas casas. A Avenida 13 de Maio 

                                                        
84 FELDMAN, 1991, P. 85 
85 FELDMAN, 1991, P. 85 
86 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 86 
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deveria ser tratada como corredor cultural, sendo proposto um calçadão em frente da Igreja 

Nossa Senhora Achiropita para abrigar as festas religiosas. 

 

Figura 38 - Rua 13 de Maio - calçadão em frente à Igreja Nossa Senhora Achiropita
87

 

As ruas deveriam ser arborizadas as praças existentes recompostas e seriam criados 

outros espaços de estar. 

Outra proposta era a criação de uma universidade aberta de artes, seria localizada 

principalmente nos imóveis preserváveis do bairro, utilizaria os teatros em seu tempo ocioso 

além de criar espaços ao ar livre para realização de espetáculos. Esta inciativa deveria atrair 

oficinas artesanais complementares às atividades artísticas, gerando vagas para aprendizes e 

expandido o mercado de trabalho para artistas formados no bairro. 

Os cortiços deveriam ser “desadensados” com oferta de moradias de baixo custo, 

que deveriam ser viáveis economicamente para atrair a iniciativa privada. Comércio e 

serviços seriam localizados nos primeiros andares, pagando pelo ponto, que deveria custear 

ao menos o terreno. Haveria criação de solo através da transferência de índices. 

Equipe técnica 

Projeto: Demetre Basile Anastassakis (coordenador), Léa Anastassakis (historiadora), 

Christiane Lemos Ammon, Carmen Gonzalez Villas, Canagé Vilhena da Silva, Maristela Turl 

                                                        
87 Fonte: FELDMAN, 1991, P. 86 
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Medeiros (historiadora), Carlos José Torres Fernandes da Silva, Fábio Williams Doubs, Anne 

Wistanley. 

O voto da população 

 As propostas selecionadas pelo júri técnico foram divulgadas através de cartazes e de 

uma cartilha que continham explicações sobre os projetos. Nesta etapa do concurso houve 

debates com a população com a finalidade de mostrar as alterações que o local poderia 

sofrer. 

 A votação ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 1990. As urnas ficaram 

disponíveis nas praças do bairro e na Câmara Municipal. 88  As cédulas apresentavam 

questões de múltipla escolha: 

1. Em linhas gerais, qual equipe apresentou a melhor proposta básica? 2. 
Qual a melhor proposta quanto a: formas de participação da população nos 
destinos do Bexiga; tipos de usos e de construções para o bairro; 
preservação das tradições e de prédios históricos; habitação/moradia; 
transporte e circulação de veículos; melhorias para a circulação de 
pedestres, ruas, praças, vilas...; como pagar todas essas transformações. 3. 
Qual dos três locais (rua 13 de Maio, Vila Itororó e Escola de Samba Vai-Vai 
deve ser o primeiro a receber melhorias? Em seguida a cada uma dessas 
questões, três quadrados, cada um com a cor de uma das equipes 
(vermelho, amarelo e azul), para que o eleitor assinalasse com um X.89  

 894 pessoas participaram da votação, saindo vencedora a equipe azul, seguida pela 

vermelha e pela amarela. A votação indicou também que o primeiro lugar a receber as 

melhorias deveria ser a Rua 13 Maio, seguida da Vila Itororó e da Escola de Samba Vai-Vai.90 

Ficha técnica 

Projeto Concurso nacional de ideias para a Renovação Urbana e Preservação do 

Bairro do Bixiga 

Perímetro Avenida Nove de Julho, Avenida 23 de Maio, Rua Pio XII, Rua Artur Prado, 

Rua Carlos Sampaio, Rua Dr. Fausto Ferraz, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 

Alameda Ribeirão Preto, Rua Pamplona, Rua São Carlos do Pinhal e Rua 

Professor Picarolo. 

                                                        
88 PRESERVAÇÃO, 1990 
89 FELDMAN, 1991, P. 82 
90 FELDMAN, 1991, P. 82 
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Entidade 

organizadora 

Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) 

Coordenadora Célia da Rocha Paes 

Júri Antônio Carlos Sant´Anna Júnior, Benedito Lima de Toledo, Joaquim 

Guedes, José Paulo de Bem e Ruth Verde Zein (arquitetos); Aziz Ab´Saber 

(geógrafo);  Edgar de Decca (historiador); Otília Arantes (filósofa); e Ulpiano 

Bezerra de Menezes (especialista em cultura material) 

Equipes 

finalistas 

Azul – Recife Vermelha – São Paulo Amarela – Rio de 

Janeiro 

Ficha técnica Amélia Reynaldo 

(coordenadora), Ana 

Lúcia Barros, Kátia 

Costa Pinto, Maria José 

Marques, Suely Maciel, 

Teresa Uchoa, Antonio 

Montenegro 

(historiador), Aurelina 

Moura (programação 

visual), Carmem 

Muraro (desenho), 

Luziana Arruda Falcão, 

Márcia Machado 

(desenho), Nilton 

Tavares (desenho), 

Ângela Ramos (apoio 

administrativo), 

Romero Duarte 

(perspectiva), Álvaro 

Borba (advogado / 

consultor), Geraldo 

Santana (arquiteto / 

José de Sousa Moraes 

(coordenador), Carla 

Tisher, Cristina Shahini 

(estagiária), Roberto 

(desenhista). 

 

Demetre Basile 

Anastassakis 

(coordenador), Léa 

Anastassakis 

(historiadora), 

Christiane Lemos 

Ammon, Carmen 

Gonzalez Villas, Canagé 

Vilhena da Silva, 

Maristela Turl 

Medeiros 

(historiadora), Carlos 

José Torres Fernandes 

da Silva, Fábio Williams 

Doubs, Anne Wistanley. 
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consultor), João 

Roberto Peixe 

(designer gráfico / 

consultor), Vital Pessoa 

de Melo (arquiteto / 

consultor). 

Quadro 4 – Ficha técnica Concurso Nacional de Ideias  
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4. O Bixiga na atualidade (2002-2013) 

A partir de 2002 desencadeou-se uma série de alterações nas legislações que incidem 

sobre o bairro. O Plano Diretor da cidade foi revisado e com ele várias premissas para o 

desenvolvimento da cidade e do bairro foram repensadas e classificadas de maneira diversa 

do plano anterior. Neste mesmo ano o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) finalizou o processo 

relativo ao tombamento do bairro iniciado em 1990 e em 2004 a legislação de uso e 

ocupação do solo foi revisada.  

O CONPRESP instaurou o processo de tombamento do bairro da Bela Vista em 1990, 

utilizando como base para seus estudos o Inventário Geral do Patrimônio Ambiental e 

Cultural (IGEPAC) da Bela Vista realizado em 1984 pelo Departamento do Patrimônio 

Histórico (DPH) e o Concurso de Ideias. Estes dois estudos mostraram o potencial de bens 

preserváveis e recuperáveis em termos de qualidade paisagística e ambiental.91 O perímetro 

para o tombamento utilizou como referência os limites delimitados pelo concurso; tal 

medida “congelou” o bairro e o processo de tombamento foi concluído somente em 2002, 

com a resolução nº 22 do CONPRESP. O processo de tombamento pelo CONPRESP foi 

desenvolvido de maneira independente do trabalho que estava sendo desenvolvido pela 

EMURB.92  

Durante a avaliação do patrimônio “buscou-se identificar e valorizar as aptidões 

inerentes ao bairro, estas sim, responsáveis pela ‘personalidade’ diferenciada que a Bela 

Vista Possui.”93 

Segundo D´Alembert (2006) os mecanismos de tombamento não foram efetivos para 

estimular a revitalização do bairro. 

Infelizmente constatou-se que, após alguns anos do início da vigência 
da resolução nº 22/CONPRESP/02, o tombamento municipal da Bela Vista 
não foi capaz de reverter esta situação lamentável, ao se mostrar como um 
mecanismo insuficiente para induzir e estimular a sua revitalização física e 
funcional, apesar das premissas contidas no texto da resolução de 
tombamento que intentavam a preservação do bairro aliada à melhoria das 

                                                        
91 D´ALEMBERT, 2006, P. 156 
92 RODRIGUES, 2007 
93 D´ALEMBERT, 2006, P. 157 
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condições de uso e ocupação do bairro. Isto posto, comprova que, na 
prática, o instrumento do tombamento não basta para garantir a 
qualificação urbana de uma determinada área preservada, se não houver 
concomitantemente o aporte de planos urbanísticos regionais e setoriais, 
além da aplicação direta de massivos incentivos econômicos e financeiros, 
tanto pelo Poder Público, quanto pela iniciativa privada, agindo em 
parceria.94 

Alguns aspectos destacados nesta resolução são: importância histórica e urbanística 

do bairro na estruturação da cidade, pois é um dos poucos bairros que ainda guardam 

inalteradas as características originais de seu traçado urbano e parcelamento do solo; 

elementos estruturadores do ambiente urbano com interesse de preservação, seja pelo 

valor cultural, ambiental, afetivo e/ou turístico; a permanência da conformação 

geomorfológica original nas áreas da Grota, do Morro dos Ingleses e da Vila o Itororó; 

grande número de edificações de inegável valor histórico, arquitetônico, ambiental e afetivo, 

muitas delas remanescentes da ocupação original do bairro (final do séc. XIX); mescla de 

usos; vocação e potencial turístico; população residente cuja permanência é fundamental 

para a manutenção da identidade do  bairro; futuras propostas de renovação urbana para 

melhoria de condições de uso e ocupação em harmonia com a presente resolução. 

A resolução considera os seguintes níveis de preservação: 

Nível de Preservação 1 (NP1): Preservação integral do bem tombado. 
Quando se tratar de imóvel, todas as características arquitetônicas da 
edificação, externas e internas, deverão ser preservadas. 

Nível de preservação 2 (NP2): Preservação parcial do bem tombado. 
Quando ser tratar de imóvel todas as características arquitetônicas externas 
da edificação deverão ser preservadas, existindo a possibilidade de 
preservação de algumas partes internas, a serem definidas nesta resolução. 

Nível de preservação 3 (NP3): Preservação parcial do bem tombado. 
Quando se tratar de imóvel deverão ser mantidas as características 
externas, a ambiência e a coerência como o imóvel vizinho classificado 
como NP1 e NP2, bem como deverá estar prevista a possibilidade de 
recuperação das características arquitetônicas originais.95 

 Esta resolução tomba com nível de preservação 1 a Praça Amadeu Amaral, a Praça 

Don Orione, a Escadaria das ruas 13 de Maio e dos Inglese, as Encostas e Muros de Arrimo 

da Rua Almirante Marques Leão, os Arcos da Rua Jandaia, além de imóveis isolados e 

                                                        
94 D´ALEMBERT, 2006, P. 160 
95 CONPRESP, 2002 
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conjuntos arquitetônicos com variados níveis de preservação identificados no Anexo I da 

resolução. 

Estes tombamentos dão origem a cinco áreas envoltórias de bens tombados: área do Bexiga, 

área da Vila Itororó, área da Grota, Quadra 035 do Setor 05 e Quadra 044 do Setor 09. Que 

posteriormente deram origem à ZEPEC96 que abrange grande parte do bairro do Bixiga. Os 

imóveis particulares contidos dentro destas áreas envoltórias deverão ter coerência com o 

imóvel vizinho e deverão obter aprovação junto ao DPH e CONPRESP antes de realizarem 

qualquer tipo de intervenção. 

 

Figura 39 - Limite mínimo e máximo do Bairro do Bixiga e demarcação de ZEPECs. 97 

Em setembro de 2002 foi promulgada a Lei nº 13.430 que instituiu o Plano Diretor da cidade, 

revogando o plano anterior datado de 1988.  E tinha por objetivo abordar os temas: 

I – disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

II – zoneamento ambiental; 

III – plano plurianual; 

                                                        
96 Zona Especial de Preservação Cultural. 
97 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
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IV – diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

V- gestão orçamentária participativa; 

VI - planos, programas e projetos setoriais; 

VII – planos e projetos regionais a cargo das subprefeituras e planos de 
bairros; 

VIII – programas de desenvolvimento econômico e social.98 

Dentre as diretrizes do plano, foi proposta uma nova classificação e nomenclatura 

para o zoneamento da cidade buscando simplificar a legislação de uso e ocupação do solo de 

1972, conforme quadro abaixo: 

Sigla Zona 

ZER Zona exclusivamente residencial 

ZIR99 Zona industrial em reestruturação 

ZM Zona mista 

ZEPAM Zona especial de preservação ambiental 

ZEPEC Zona especial de preservação cultural 

ZEPAG Zona especial de produção agrícola e extração mineral 

ZEIS Zona especial de interesse social 
Quadro 5 - Siglas e Zonas propostas pelo Plano Diretor 2002. 

 O uso do solo foi classificado como residencial (R) e não residencial (nR), este 

segundo grupo subdividido em atividades não incômodas, atividades incômodas compatíveis 

com o uso residencial e atividades incômodas incompatíveis com o uso residencial (ver 

Anexo F: LPUOS 2004 / Plano diretor 2014 - Classificação de usos e atividades e Anexo G: 

LPUOS 2004 – Categorias de usos). 

Em seu Capítulo II do Título III, o plano discorre sobre as definições das macrozonas e 

das zonas propostas imputando premissas que deveriam ser seguidas pela revisão da 

legislação de uso e ocupação do solo que ocorreu em 2004. 

Um dos maiores avanços ocorridos com a revisão da legislação de uso e ocupação do 

solo foi a sua simplificação. A legislação anterior de 1972 foi alterada ao longo dos anos e em 

2004 antes da nova legislação era composta por 116 leis, 53 tipologias de zonas subdivididas 

                                                        
98SÃO PAULO, 2002b, art. 2º 
99 Renomeada para ZPI – zona predominantemente residencial, pela Lei de Uso de Ocupação 
do Solo de 2004. 
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em 76 tipos de zonas de uso. A nova classificação conta com 15 tipologias de zonas 

(características) subdivididas em 25 tipos (grau de andensamento)100. 

A Lei 13.885/2004, nova legislação de uso e ocupação do solo partiu do 

premissamento do Plano Diretor de 2002 e reflete, também, a resolução nº 22/2002 do 

CONPRESP. 

Nesta dissertação, será dada ênfase somente aos itens que tem impacto direto sobre 

o bairro do Bixiga. Os distritos da Bela Vista e da Sé, operações urbanas, ZEIS 2 e 3 e áreas de 

projetos estratégicos estão sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

progressivo no tempo, criado pelo Plano Diretor, que trata do parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios para imóveis subutilizados, sob pena de maior imposto ao longo do 

tempo, sendo ainda passível de desapropriação. 

As zonas passaram a ter potenciais construtivos mínimos, básicos e máximos, sendo 

que o coeficiente básico é direito adquirido do proprietário do imóvel e o máximo pode ser 

atingido por meio de Outorga Onerosa101 ou compra de CEPACs102, caso o imóvel esteja 

inserido em Operações Urbanas. Tanto a Outorga Onerosa quanto os CEPACs foram 

condicionados a estoques que periodicamente são atualizados no site da Prefeitura do 

Município de São Paulo. 

Foram estabelecidos critérios para transferência de potencial construtivo de imóveis, 

dentre eles os imóveis que estão em ZEPECs, que em geral são tombados, deixam de ser 

penalizados pelas restrições construtivas impostas pelos departamentos de preservação do 

patrimônio histórico e passam a ter alternativas para usufruir, mesmo que em outra 

localidade, do seu direito de ocupação do terreno. 

Foram criadas Áreas de Intervenção Urbana (AIU), para a implantação de projetos 

estratégicos de requalificação urbana, parques lineares, rede viária estrutural e transporte 

público coletivo. Estas áreas deveriam ter Planos Urbanísticos Específicos (PUE) para atingir 

                                                        
100 VIEIRA, 2005, P. 18 
101 Concessão pelo Poder Público de potencial construtivo adicional mediante pagamento de 
contrapartida financeira. 
102 Certificados de Potencial Adicional de Construção, podem ser adquiridos para aumentar o 
potencial construtivo, mudança de uso e parâmetros de um terreno ou projeto inserido em 
uma operação urbana. 
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seus objetivos, dentre eles a elevação do potencial construtivo máximo para 4; exceto 

quando se tratasse de área envoltória das estações do sistema de transporte coletivo 

público metroviário e ferroviário. 

A população foi convidada a participar do processo de gestão democrática da política 

urbana através de Conselhos de representantes que deveriam acompanhar e opinar sobre os 

Planos de Bairros, projetos estratégicos, áreas de intervenção estratégica, etc. E as 

subprefeituras ficaram incumbidas de revisar seus planos estratégicos. 

A LPUOS103 criou a AIU 23 de Maio, que no distrito da Bela Vista foi chamada de AIU-

06 pelo plano estratégico da subprefeitura da SÉ, que visava a implantação do Passa Rápido, 

um programa de mobilidade urbana da gestão da prefeita Marta Suplicy que não foi levado 

adiante por gestões posteriores. Esta AIU tinha o objetivo de: consolidar um eixo de 

transporte; inserir o Passa Rápido de maneira harmônica com o entorno, requalificando-as; 

implantar equipamentos necessários ao transporte coletivo; implantar e requalificar 

calçadas; incentivar remembramento de lotes; reutilizar áreas remanescentes de 

desapropriações; etc. 

A cidade foi dividida em duas macrozonas: 

 macrozona de proteção ambiental; e  

 macrozona de estruturação e qualificação urbana, na qual o Bixiga está 

inserido.  

Foram criadas também zonas especiais que podem estar inseridas em qualquer 

macrozona: 

 ZEPAM - zona especial de preservação ambiental 

 ZEPEC - zona especial de preservação cultural 

 ZEPAG - zona especial de produção agrícola e de extração mineral 

 ZEIS - zona especial de interesse social 

 ZEP - zona especial de preservação 

 ZOE - zona de ocupação especial 

                                                        
103 LPUOS – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 
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A macrozona de estruturação e qualificação urbana foi subdivida em zonas de uso, 

que foram subdivididas para classificar critérios de coeficientes de aproveitamento e usos 

permitidos. Verifica-se que nesta legislação existe uma ênfase maior as zonas de uso misto 

que na legislação anterior, que tendia a setorizar a cidade a partir de usos, que ao longo dos 

anos apresentou certa ineficiência quanto aos deslocamentos da população dentro da 

cidade. A seguir as zonas propostas na LPUOS 2004. 

I. ZER - zona exclusivamente residencial 

a. ZER 1 - zona exclusivamente residencial de densidade demográfica baixa 

b. ZER 2 - zona exclusivamente residencial de densidade demográfica média 

c. ZER 3 - zona exclusivamente residencial de densidade demográfica alta 

II. ZM - zonas mistas 

a. ZM 1 - zona mista de densidade demográfica e construtiva baixa 

b. ZM 2 - zona mista de densidade demográfica e construtiva média  

c. ZM 3a - zona mista de densidade demográfica e construtiva alta 

d. ZM 3b - zona mista de densidade demográfica e construtiva alta 

III. ZCP - zona centralidade polar 

a. ZCPa - zona centralidade polar 

b. ZCPb - zona centralidade polar 

IV. ZCL - zona centralidade linear 

a. ZCLa - zona centralidade linear 

b. ZCLb - zona centralidade linear 

V. ZCLz - zona centralidade linear lindeira ou interna a ZER 

a. ZCLz-I - zona centralidade linear I 

b. ZCLz-II - zona centralidade linear II 

VI. ZTLz - zona de transição linear da ZER 

a. ZTLz-I - zona de transição linear  

b. ZTLz-II - zona de transição linear 

VII. ZOE - Zona de ocupação especial 

Neste contexto, verificou-se que o Bixiga teve seu zoneamento simplificado. Hoje 

possui basicamente 3 zonas, ver figura 40:  
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 ZM-3a/06 - Zona mista de alta densidade: zona destinada à implantação de 

usos residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, 

levando-se em conta critérios de incomodidade e qualidade ambiental.  

 ZCPa/03 -  Zona de centralidade polar: zona destinada à implantação de 

atividades típicas de áreas centrais com a coexistência de usos residenciais e 

não residenciais com predominância do uso não residencial. 

 ZCPb/05: Zona de centralidade polar -  Zona de centralidade polar: zona 

destinada à implantação de atividades típicas de áreas centrais com a 

coexistência de usos residenciais e não residenciais com predominância do 

uso não residencial.104 

 
Legenda: 

 
ZM-3a/06 

 
ZCPa/03 

 
ZCPb/05 

 
ZEIS 3 

 
ZEPEC 

 

Parques e áreas 
municipais 

Figura 40 – Recorte do Mapa 04 – Uso e Ocupação do Solo, do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Sé 

                                                        
104 A descrição da ZCPa e da ZCPb são iguais, a variação entre as zonas está nos coeficientes 
demonstrados no quadro resumo de uso e ocupação do solo. 
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Além das 3 zonas citadas acima, possui em seu território a influência de: 

 ZEPEC - Zona Especial de Preservação Cultural: destinada à preservação, 

recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico. 

No caso do Bixiga é relativo a área tombada pelo CONPRESP em 2002. 

 ZEIS - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 3-C022, ZEIS 3-C023 e ZEIS 3-

C024): destinada prioritariamente à construção de habitação de interesse 

social e habitação de mercado popular. A ZEIS 3 exige que 80% da área 

computável seja destinada a HIS e HMP com o mínimo de 40% para HIS. Ficam 

excluídos os lotes não edificados com área inferior à 500m², terrenos públicos 

destinados a áreas verdes e equipamentos sociais e terrenos particulares 

destinados a equipamentos sociais, desde que conveniados ao poder público. 

 AIU-06: Área de Intervenção Urbana – 23 de Maio, que visa “à consolidação 

do eixo de transporte coletivo conectando a região à Zona Sul da cidade e 

requalificando seu entorno”105. 

 PEIU: Projetos estratégicos de Intervenção Urbana PEIU-05 Bela Vista Júlio de 

Mesquita; PEIU-06 Bela Vista Corredor Cultural e Gastronômico; e 

dependendo de perímetro considerado para o Bixiga pode-se incluir também 

o PEIU-04 Praça da Bandeira. 

 Operação Urbana Centro. 

                                                        
105 SÃO PAULO, 2004, Anexo IX – Livro IV, Art. 44, Inciso VI. 
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Legenda: 

 
ZM-3a/06 

 
ZCPa/03 

 
ZCPb/05 

 
ZEPEC 

 
AIU 

 
PIE 

 

Operação 
Urbana Centro     

      
Figura 41– Recorte do Mapa 06 – Desenvolvimento Urbano, do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Sé 

 O quadro a seguir resume os índices que podem ser aplicados ao bairro a partir da 

revisão das legislações. Esta legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, trata o 

bairro de maneira mais homogênea que a anterior. Verificam-se somente 3 zonas, e outros 4 

tipos de restrições adicionais. As áreas próxima à Avenida Paulista tiveram seu coeficiente de 

aproveitamento elevado para 4, as demais áreas tiveram seu coeficiente fixado em 2,5. 

Surgiram mecanismos com alguns propósitos específicos: a Operação Urbana Centro, que 

traz eleva o coeficiente de aproveitamento para 6, com o propósito de atrair investidores 

para a região central da cidade e com isto promover uma requalificação na área; as ZEIS que 

buscam incentivar as habitações de interesse social e mercado popular, no caso do Bixiga o 

perímetro coincide com áreas afetadas por cortiços e habitações que tem potencial para ser 
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adensado; a AIU que propõe um adensamento junto à Avenida 23 de Maio; e por fim a 

ZEPEC Bela Vista, que não altera os coeficientes de aproveitamento, mas exige análise 

especial dos projetos inseridos na área. 

Quadro resumo de uso e ocupação do solo 

 Zoneamento Restrições adicionais ao zoneamento 
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Coeficiente de 

aproveitamento 

mínimo 

0,20 0,20 0,20 0,30 

   

Coeficiente de 

aproveitamento 

básico 

1,00 1,00 2,00 1,00 

   

Coeficiente de 

aproveitamento 

máximo 

2,50 2,50 4,00 4,00 

 

4,00106 6,00107 

Taxa de 

ocupação 

máxima (TO) 
0,50 0,70 0,70 0,70 

  Utilizar 

TO da 

zona de 

uso108 

Taxa de 0,15 0,15 0,15 0,15    

                                                        
106 Lei 13.885/2004, anexo IX – livro IX, artigo 44, §1º. 
107 Segundo a lei 12.349/1997, a operação urbana faz algumas distinções no coeficiente de 
aproveitamento máximo a saber:  

a. Edifícios residências: 6,00 
b. Edifícios de uso misto Residencial / Estacionamento: 6,00 para o uso residencial; e 

6,00 para o uso estacionamento 
c. Hotéis de turismo: 6,00 para instalações hoteleiras; 2,00 para serviços ou garagens; e 

4,00 para garagens. 
108 Para Hotéis de turismo a TO é de: 80% até o 2º pavimento; e 55% acima do 2º pavimento. 
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permeabilidade 

mínima 

Lote mínimo 125m² 125m² 125m² 125m²    

Frente mínima 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m    

Gabarito de 

altura máximo 

sem 

limite  

Sem 

limite 

Sem 

limite 

Sem 

limite109 

15m   

Recuo de 

frente110 
5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 

   

Recuo de 

fundos e lateral 

– altura da 

edificação < 

6m111 

Não 

exigido 

Não 

exigido 

Não 

exigido 

Não 

exigido 

   

Recuo de 

fundos e lateral 

– altura da 

edificação > 

6m112 

R=(H-

6)/10, 

com o 

mínimo 

de 3m. 

R=(H-

6)/10, 

com o 

mínimo 

de 3m. 

R=(H-

6)/10, 

com o 

mínimo 

de 3m. 

R=(H-

6)/10, 

com o 

mínimo 

de 3m. 

   

Quadro 6 - LPUOS 2002 - Quadro resumo do Bairro do Bixiga 

 

  

                                                        
109 O artigo 193 da lei 13.885/2004 determina que na aplicação do decreto específico para 
HIS e HMP os lotes com frente para vias com largura inferior a 12m tem a restrição de 
gabarito dada pela fórmula (L+R)x1,5=Hmax, onde: L= largura da via de acesso; R= recuo de 
frente; e Hmax=gabarito de altura máxima da edificação. 
110 A lei 13.885/2004 determina algumas exceções para estes critérios no artigo 185. 
111 A lei 13.885/2004 determina algumas exceções para estes critérios nos §1º e §2º do 
artigo 186. 
112 R: recuos laterais e de fundos; H: altura da edificação em metros contados a partir do 
perfil natural do terreno. 
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5. Casa Paulista (2012 – atual) 

O Programa Casa Paulista, é uma iniciativa do Estado de São Paulo para promover 

Parcerias Público-Privadas (PPP) a fim de viabilizar a oferta de unidades habitacionais de 

interesse social no centro da cidade. Dentre os objetivos declarados neste programa inclui-

se a requalificação da área a partir da habitação e qualificação de espaços públicos. Aqui 

pretende-se dar os critérios e conceitos solicitados na licitação do Setor B, onde o Bixiga está 

inserido, bem como oferecer uma análise das propostas apresentadas. 

De acordo com o Chamamento Público nº 004/2012, em 30 de agosto de 2011, o 

Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPP) do Estado de 

São Paulo, tornou público o início do procedimento de chamamento para a apresentação de 

“estudos técnicos e modelagem de projetos de Parceria Público-Privada (PPP) de Habitação 

de Interesse Social – CASA PAULISTA”113, para a oferta de habitações na região central da 

cidade de São Paulo com o fim de requalificar a área, além de  “incrementos à qualificação 

dos espaços públicos, dos equipamentos sociais e da otimização da oferta de transporte 

coletivo” 114. 

O público alvo são famílias com renda bruta mensal de até 10 salários mínimos, 

sendo que 90% das habitações deve ser destinada para a população com renda bruta mensal 

de até 5 salários mínimos. Esta população deve comprovadamente trabalhar na região 

central, não possuir imóvel próprio ou financiamento de imóvel residencial e não ter sido 

atendida anteriormente por outros programas habitacionais da Secretaria da Habitação / 

CDHU ou outros agentes promotores de atendimento habitacional. 

Esta parceria consiste na concessão dos seguintes serviços: 

projetos e obras concernentes com a oferta de moradias de interesse 
social, mediante nova implantação ou reforma de imóveis existentes; 
projeto e implantação de infraestrutura e de equipamentos sociais e de 
serviços; financiamento habitacional nas condições da HIS; gestão da 
carteira de mutuários; administração condominial; trabalho social de pré e 
pós-ocupação; incluindo a capacitação para gestão condominial e demais 
serviços de apoio ao adequado provimento da função moradia. O projeto 

                                                        
113 GOVERNO, 2012a. 
114 GOVERNO, 2012a. 
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prevê a oferta de 10.000 unidades habitacionais, destinadas à população 
alvo, na área central da cidade de São Paulo.” 115 

 Para este programa, entende-se que a área central da cidade é composta pelos 

distritos da Sé, República, Santa Cecília, Bom Retiro, Pari, Brás, Belém, Cambuci, Liberdade, 

Bela Vista e Consolação. Esta área foi dividida em setores, que por sua vez, foram 

subdivididos em recortes: 

 Setores 

 A: Ferrovia 
– Setor 
Oeste 

B: República 
/ Bela 
Vista116 

C: 
Liberdade / 
Brás 

D: 
Indústrias 
Cambuci / 
Mooca 

E: Ferrovia 
– Setor 
Leste 

F: 
Indústrias 
Belém 

R
ec

o
rt

es
 

01: Bairro 
Barra Funda 
/ Santa 
Cecília 

02: 
Minhocão – 
Rua 
Frederico 
Steidel 

13: Brás – 
Radial Leste 

15: 
Indústrias 
Cambuci / 
Mooca 

10: 
Indústrias 
Brás 

16: Belém / 
Celso 
Garcia 

07: Pari - 
Tamanduat
eí 

03: Avenida 
São João 

14: 
Liberdade – 
Cambuci 

 11: Brás 
ferrovia 

 

08: Bom 
Retiro 

04: Grota do 
Bixiga 

  12: Metrô 
Bresser – 
Radial Leste  

 

09: Pari 05: Bela 
Vista – 
Brigadeiro 

  17: 
Belenzinho 

 

 06: Ligação 
leste-
oeste117 

    

Quadro 7 – Setores e recortes para intervenção
118

 

                                                        
115 GOVERNO, 2012a. 
116 Existe divergência na numeração dos recortes do Setor B entre o Chamamento Público e 
seu Anexo II, onde ao invés da numeração iniciar com Recorte B2, inicia-se com B1. Outra 
divergência é que o Anexo II enquadra os recortes relativos à Grota do Bixiga, Bela Vista e 23 
de Maio como pertencentes ao Distrito da Liberdade, apesar dos mapas oficiais da cidade 
disponíveis em http://downloadfolhasscm.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/index.aspx 
apresentarem os dois primeiros setores integralmente no Distrito da Bela Vista e o terceiro 
setor (23 de Maio) entre os Distritos da Bela Vista e Liberdade. 
117 Existe uma divergência de nomenclatura deste setor entre o Chamamento Público e seu 
Anexo II, onde este é chamado de 23 de Maio. 
118 GOVERNO, 2012a, item 2.5, destaque nosso. 

http://downloadfolhasscm.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/index.aspx
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O edital traz como situação existente dos recortes 4, 5 e 6, que são atendidos pelas 

estações do Metrô Trianon-Masp, Liberdade e São Joaquim e pelo corredor de ônibus da 

Avenida Nove de Julho. Possuem duas escolas municipais e uma estadual; duas Unidades 

Básicas de Saúde, um Hospital Municipal Infantil (HMI) e o Hospital Pérola Byington. Contam 

com a Praça Dom Orione, a escadaria ao lado praça que liga o bairro baixo ao alto, a Praça 

14 Bis, o setor 6 tangencia a Praça João Mendes e o Largo Sete de Setembro, além de estar 

próximo a Praça da Sé; além da Vila Itororó onde deverá ser instalado. 

 Neste mesmo edital, os desafios para os setores 4, 5 e 6, são descritos de maneira 

pouco objetiva. É colocada a questão de apesar de estar dentro de uma Zona Especial de 

Proteção Cultural (ZEPEC), o Corredor Cultural e Gastronômico da Bela Vista sofreu 

transformações como, por exemplo, a construção da Avenida Radial Leste, no entanto, esta 

avenida foi construída antes da vigência do plano diretor de 2002, que foi a legislação que 

classificou a área como ZEPEC. É inegável que parte do patrimônio cultural material e 

imaterial do bairro foi destruído com a abertura das grandes avenidas que fragmentaram 

seu território, porém a abordagem do edital não é tão precisa quanto a origem do tema, 

nem quanto ao que se entende quanto ao “desafio” da questão, como por exemplo: criar 

novas ligações na escala do pedestre entre as áreas fragmentadas buscando uma 

reintegração com o Bixiga, ou ao contrário definir definitivamente o isolamento e tratar as 

áreas de maneira a consolidar o isolamento em relação ao Bixiga, priorizando a relação com 

a região da Sé, pois hoje o fluxo da área seccionada pela Avenida Radial Leste foi alterado 

para um convívio maior com a Sé e seus arredores. A Vila Itororó também é abordada, 

principalmente no conflito entre a ação de despejo dos moradores que viviam ali de forma 

irregular, sem colocar especificamente o qual é o desafio relativo a Vila, nem o que se espera 

dela. 

 As diretrizes para o Setor B são: 

a) Ofertar moradias em intervenções simultâneas em diversos imóveis, 
compartilhando-se programas de usos coletivos e ofertando ocupação 
que potencialize o uso misto dos recortes. 

b) Criar espaços livres públicos para polarização do uso habitacional e 
instalação de equipamentos públicos para integração das áreas 
desconexas ao longo da linha férrea em sua porção oeste. 
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c) Priorizar a mobilidade do pedestre e a integração com o transporte 
público, especificamente as estações do Metrô e dos corredores de 
ônibus, propondo a melhoria dos espaços de circulação existentes e 
promovendo novas possibilidades de permeabilidade de pedestres 
entre as quadras. 

d) Aumentar a taxa de permeabilidade quando da construção de novos 
imóveis, valorizando a função hídrica urbana das áreas de fundo de 
vale. 

e) Utilizar instrumentos restritivos da legislação urbana como forma de 
valorização e desenvolvimento da ocupação do território, mais 
precisamente da limitação de gabarito nas áreas de ZEPEC e do 
potencial construtivo de 04 vezes e ocupação de 70% do lote sopre as 
áreas de ZEIS 3. 

f) Reconverter o patrimônio construído existente com consequente 
recuperação das edificações de interesse histórico. 

g) Explorar a identidade cultural e o potencial turístico da área central e 
do bairro do Bixiga, através da produção de habitação, da valorização 
do espaço público e do patrimônio edificado, e da construção vinculada 
de novos equipamentos sociais, comerciais e culturais. 

h) Considerar a integração, sempre que possível de soluções ambientais e 
de eficiência energética, incorporando economia no uso de energia, 
água e conforto térmico e acústico; sistema de captação e reuso de 
água; fontes alternativas de energia. Deverá considerar também a 
otimização da coleta de lixo reciclável e destinação adequada a 
resíduos. 119 

O parceiro privado desta PPP tem como obrigações investimentos em obras e 

serviços englobando:  

 Captação de recursos;  

 Realização dos investimentos e prestação de serviços, compreendendo: 

planejamento; prospecção e aquisição de terrenos; estudos preliminares e obtenção 

de diretrizes das concessionárias; projetos básicos e executivos; licenciamento e 

aprovações; elaboração de memorial e registro da incorporação; execução de obras 

de infraestrutura, reformas e edificações novas; gerenciamento; cadastramento e 

                                                        
119 GOVERNO, 2012a. 
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habilitação da população alvo da PPP; recepção, análise e preparo dos documentos 

para contrato de financiamento; concessão de financiamento ao público alvo; 

serviço de concessão e controle de subsídios; administração de carteira de 

financiamento; obtenção de habite-se e averbação do empreendimento com 

matrícula individuada; gestão das áreas comerciais e de serviços dos 

empreendimentos; administração dos condomínios e capacitação para autogestão; 

regularização fundiária; prestação de serviços de preservação, educação e 

conservação ambientais. 

O parceiro público tem como obrigação outorgar poderes ao parceiro privado; pagar a 

contraprestação ao parceiro privado; garantir a contraprestação; mediar o inter-

relacionamento com a sociedade civil organizada. 

Foi estabelecido no edital que o prazo máximo de financiamento é de 300 meses com 

valores definidos conforme a tabela abaixo: 

Faixa de renda (R$) Percentual 
máximo de 
comprometimento 
da RF 

Valor da 
prestação 
resultante (R$) 

Distribuição 
das unidades 
entre as 
faixas de RF 

Faixa RF1 – entre R$622,00 até 
R$1.244,00 

20% 124,40 a 248,80 25% 

Faixa RF2 – entre R$1.244,01 até 
R$1.866,00 

22% 273,68 a 410,52 25% 

Faixa RF3 – entre R$1.866,01 até 
R$2.488,00 

25% 466,50 a 622,00 20% 

Faixa RF4 – entre R$2.488,01 até 
R$3.110,00 

27% 671,76 a 839,70 20% 

Faixa RF5 – entre R$3.110,01 até 
R$6.220,00 

Regras do FGTS Regras do FGTS 10% 

Quadro 8 – Faixas de renda, valores de prestações e distribuição de unidades120 

 

                                                        
120 GOVERNO, 2012a. Compilação dos quadros dos itens 5.1 e 5.5. 
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Foram estabelecidos critérios do que se esperava para o conteúdo das propostas: 

 plano urbanístico conjunto da intervenção 

 Identificação e detalhamento do elenco de produtos 

 Análise dos investimentos 

 Análise dos serviços a serem prestados 

 Análise e projeção das receitas 

 Estimativas de custos e despesas 

 Estimativas do fluxo de contraprestações e dos impactos orçamentários e financeiros 

do projeto na modalidade PPP 

 Proposta das condições de equalização para cálculo dos subsídios 

 Análise de viabilidade econômico-financeira  

 Modelagem jurídico-institucional 

 Avaliação de impacto e risco 

Junto a este edital foi divulgado o Anexo II, onde foram relacionadas às diretrizes 

para as intervenções urbanas. Estas diretrizes elencam os itens que devem ser atendidos por 

todos os proponentes e aqueles específicos a cada setor. Nesta dissertação serão abordados 

somente os setores que estão contidos dentro do Bixiga. 

Diretrizes Urbanas 

O edital lança como diretrizes urbanas: 

 a unidade urbana, onde a morfologia dos futuros conjuntos deve estabelecer entre 

si e com os vizinhos relação de continuidade e equivalência;  

 a diversidade arquitetônica;  

 evitar o gueto: evitar a segregação urbana;  
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Figura 42 – Diversidade urbana, guetos e segregação121 

 evitar o condomínio fechado para a cidade;  

 
Figura 43 – Condomínio fechado para a cidade122 

 melhoria estratégica do espaço público: os novos empreendimentos deverão 

renovar as áreas de sua implantação, como por exemplo a abertura de novas 

passagens para melhorar os fluxos de circulação; 

 

Figura 44 – Abertura de novas passagens123 

                                                        
121 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 2 
122 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 2 
123 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 3 
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 cidade de uso misto; 

 

Figura 45 – Edificações de uso misto.124 

 concentração das intervenções em torno das estações; 

 

Figura 46 – Intervenções junto à estações125 

 reforçar os polos configurados pelas estações; 

 concentração das intervenções ao longo das avenidas; 

 

Figura 47 – Intervenções ao longo de avenidas
126

 

                                                        
124 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 3 
125 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 4 
126 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 4 
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 melhorar a implantação dos grandes eixos de infraestrutura; 

 

Figura 48 – Proporções atuais entre grandes avenidas e o entorno127 

 

Figura 49 – Melhoria da implantação de grandes eixos com o aumento do porte das edificação e vegetação abundante.128 

 abrir novas frentes; 

 

Figura 50 – Situação atual de eixos ferroviários129 

                                                        
127 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 5 
128 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 5 
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Figura 51 – Abertura de ruas paralelas aos trilhos130 

 promover a transposição de barreiras; 

 

Figura 52 – Transposição de barreiras
131

 

 agrupamentos: a intenção deste item é agrupar os empreendimentos para que a 

transformação do conjunto seja potencializada e dá as premissas para polos de 

oportunidade / centros de referência; centros dos bairros; legibilidade do espaço 

público; uso de interesse público no térreo. Este conjunto de diretrizes privilegia a 

relação com a escala humana, uma vez que procura integrar os espaços formando 

novos eixos, praças, permeado o tecido urbano com passagens e trazendo a fruição 

pública para o pavimento térreo. 

                                                                                                                                                                             
129 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 5 
130 Fonte: GOVERNO, 2012b,  P. 6 
131 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 6 
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Figura 53 – Pólos de oportunidade / centros de referência: intervenções agrupadas para formar bulevares.132 

 

Figura 54 – Centros dos bairros: empreendimento agrupados para formar pequenas praças ou largos.133 

 

Figura 55 – Legibilidade do espaço público: intervenções agrupadas para qualificar o espaço público, favorecendo a 

sinergia entre a rua e privado.
134

 

                                                        
132 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 7 
133 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 7 
134 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 8 
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Figura 56 – Uso de interesse público no térreo: os térreos das edificações devem contemplar usos institucionais, 

comércio, serviços ou indústria leve a fim de aumentar a sinergia entre a rua e construções vizinhas.135 

 

Diretrizes Edilícias 

O edital propõe ainda diretrizes edilícias, que explicitam a intenção de uma maior sinergia 

entre o público e o privado no pavimento junto via pública. 

 ocupação e animação das ruas: privilegiar a ocupação junto ao alinhamento da rua 

ou próxima dela quando houver recuo de frente obrigatório, permitindo uma maior 

ocupação com menor altura para edificação. 

 

Figura 57 – Contraposição entre torres altas edificadas no centro do lote sem fruição pública no térreo e edifícios em 

lâmina com gabarito mais baixo junto ao alinhamento ou recuo permitindo uma melhor proporção com a escala humana 

e fruição do pavimento térreo.136 

                                                        
135 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 8 
136 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 9 
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 evitar o edifício sem relação com a rua e evitar o muro. 

 

Figura 58 – Paredões formados por sobressolos de estacionamentos.137 

 recuo de frente incorporado ao passeio público 

 

Figura 59 – Recuo de frente incorporado ao passeio público.138 

 edifício de uso misto: neste item fica explícito o desejo de mesclar os usos nas 

edificações para melhorar a relação com o entorno e a escala humana. Idealmente 

os térreos que forem ocupados por usos públicos ou privados de interesse público 

deverão seu andar superior destinado ao uso condominial e evitar os muros de 

divisa lateral priorizando vazios. 

                                                        
137 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 9 
138 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 9 
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Figura 60 – Elevação esquemática de condomínios contíguos onde há uma mescla de usos de interesse público no térreo, 

o uso condominial da cobertura destes usos, a inexistência de muros de divisa lateral priorizando a fruição pública.139 

 O edital apresenta ainda diversos esquemas de edifícios sugeridos, deixando em 

aberto a proposição de outros esquemas que atendam as premissas estipuladas no 

edital. 

Esquema Descrição 

 

Térreo comercial (lojas de maior porte ou 

centro comercial) + terraço e sobreloja 

condominial dos moradores + torre 

habitacional, sem estacionamento 

 

Térreo para serviços de rua + terraço e sobreloja 

condominial dos moradores + torre 

habitacional, sem estacionamento 

                                                        
139 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 10 
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Térreo para indústria leve + terraço e sobreloja 

condominial dos moradores + torre 

habitacional, sem estacionamento 

 

Térreo para uso institucional + terraço e 

sobreloja condominial dos moradores + torre 

habitacional, sem estacionamento 

 

Térreo comercial (lojas de pequeno porte) + 

térreo condominial dos moradores + torre 

habitacional, sem estacionamento. 

Recomendado às faixas de renda familiar mais 

baixas de HIS. 

 

Térreo residencial + térreo condominial dos 

moradores + torre habitacional + edifício 

histórico restaurado e reciclado par uso 

institucional, sem estacionamento. 

 

Térreo comercial (lojas de pequeno porte) + 

estacionamento em sobressolo + sobreloja de 

serviços + segunda sobreloja e terraço 

condominial dos moradores + torre habitacional 

 

Térreo comercial (lojas de maior porte ou 

centro comercial) + terraço e sobreloja 

condominial dos moradores + torre habitacional 

+ cobertura condominial dos moradores + 

estacionamento em subsolo. 

Recomendado às faixas de renda familiar mais 

altas de HMP. 

Quadro 9 – Resumo de esquemas para as edificações.140 

                                                        
140 Fonte das figuras e descrições: GOVERNO, 2012b, P. 10-13 
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Produtos habitacionais 

Neste item o edital dá as principais diretrizes para a elaboração dos produtos habitacionais, 

desde a tipologia à especificações construtivas. Nos quadros abaixo estão descritas as 

tipologias, proporções e desempenho mínimo para os ambientes:  

Tipologias de HIS e HMP em função da renda 

 Renda Tipologias Proporção entre 

produtos ofertados141 

HIS R$ 755,00 a 

R$4.068,00 

H1 1 dormitório 

Área útil mínima 35m² 

Até 20% 

H2 2 dormitórios 

Área útil mínima 43m² 

 

H3 3 dormitórios 

Área útil mínima 52m² 

Até 15% 

HMP R$4.068,00 

a 10.848,00 

H0m Compacto com sala e quarto 

integrados em ambiente único 

Área útil 35m² 

 

H1m 1 dormitório 

Área útil 46m² 

Até 20% 

H2m 2 dormitórios 

Área útil 58m² 

 

H3m 3 dormitórios 

Área útil até 70m² 

Até 15% 

Quadro 10 – Tipologias habitacionais e proporção entre produtos ofertados. 

  

                                                        
141 Alteração das proporções sujeita a análise do Poder Concedente, em função do resultado 
da habilitação das famílias. 
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Especificações mínimas de desempenho dos ambientes 

Dormitório para 

casal 

Quantidade mínima de móveis: 1 cama (1,40x1,90m); 1 criado mudo 

(0,50 x 0,50m); 1 guarda-roupa (1,60x0,50m) 

Circulação mínima entre mobiliário e/ou paredes 0,50m 

Dormitório para 

duas pessoas 

Quantidade mínima de móveis: 2 camas (0,80x1,90m); 1 criado mudo 

(0,50 x 0,50m); 1 guarda-roupa (1,50x0,50m) 

Circulação mínima entre mobiliário e/ou paredes 0,50m 

Cozinha Quantidade mínima: 1 pia (1,20x0,50cm) com previsão para gabinete 

inferior; 1 fogão (0,55x0,60m); 1 geladeira (0,70x0,70m) 

Largura mínima: 1,60m 

Sala estar / 

refeições 

Quantidade mínima de móveis: sofás com o número de assentos igual 

ao número de leitos; 1 mesa para 4 pessoas; 1 estante/armário TV. 

Largura mínima: 2,40m 

Área de serviço Quantidade mínima: 1 tanque (0,52x0,53m); 1 máquina de lavar 

(0,60x0,65m). 

Quadro 11 – Especificações mínimas para desempenho dos ambientes.142 

Lotes, setores, subsetores e recortes 

No contexto deste chamamento público, o Bixiga está inserido no subsetor B-Sul composto 

pelos recortes B3, B4 e B5. Que estão alocados dentro do Lote 2 compostos pelos setores B, 

C e D.  

                                                        
142 Fonte: GOVERNO, 2012b, P. 14 
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Legenda:  B4 – Grota do Bixiga  B5 – Bela Vista  B6 – 23 de Maio 

Figura 61 - Recortes B4, B5 e B6 do Programa Casa Paulista
143

 

Para cada recorte foram estabelecidas descrições e especificações técnicas, conforme os 

quadros resumo a seguir, e também foi estabelecida meta para a execução das obras ser 

concluída até 2018.  

                                                        
143 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
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B4 – Grota do Bixiga 

Descrição do 

perímetro 

Rua Dutra x Rua Santo Antônio, Rua Dutra, Rua Coração da Europa, Rua 

Conselheiro Carrão, Rua dos Ingleses, Rua dos Franceses, Rua Eugênio de 

Lima, Alameda Ribeirão Preto, Rua Doutor Seng, Rua Sílvia, Rua Itapeva, Rua 

Rocha, Praça 14 Bis e Rua Dutra até o ponto inicial. 

Descrição da 

área de 

intervenção 

Limitado a pelas ruas: Rua Rocha, Rua Itapeva, Rua Sílvia, Rua Dr. Seng, 

Alameda Ribeirão Preto, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, Rua dos 

Franceses, Rua dos Ingleses, Rua. Dr. Luís Barreto e Rua Manuel Dutra 

Estratégias 

fundiárias 

 Oportunidades dispersas em função dos lotes disponíveis. 

 Os empreendimentos deverão estar próximos e articulados para 

potencializar os efeitos da intervenção. 

Infraestrutura 

pública 

 Criação de passagens / escadarias animadas (associadas ao comércio e 

habitação) nas quadras com mais de 200 metros de comprimento. 

 Promover a conexão do bairro alto com o bairro alto favorecendo a 

circulação de pedestres. 

 Criar uma rede de espaços públicos integrados conectando espaços 

existentes com novos espaços. 

 Criação de parques de encosta com área mínima de 12.350m². 

 Implantação de escola e creche associadas ao espaço verde livre. 

Uso e 

ocupação 

 Habitação: 257 unidades, sendo 184 HIS e 73 HMP 

 Usos privados de interesse público: 2.700m² de área computável para 

comércio / serviços 

 Edifícios: Incluir o patrimônio histórico nas ações do programa 

 Gabarito máximo 15m 

Quadro 12 – Resumo das descrições e especificações técnicas para o recorte B3 – Grota do Bixiga 
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B5 – Bela Vista 

Descrição do 

perímetro 

Rua São Domingos x Rua 14 de Julho, Rua São Domingos, Rua Abolição, Rua 

Humaitá, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua 13 de Maio, Rua Rui 

Barbosa, Rua Conselheiro Carrão, Rua 13 de Maio, Rua Dutra, Rua Rui 

Passalaqua, Praça Ítalo Bagnóli, Rua 14 de Julho até o ponto inicial. 

Descrição da 

área de 

intervenção 

Rua Rui Barbosa, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Rua Humaitá, Rua 

Abolição e Rua São Domingos 

Estratégias 

fundiárias 

 Oportunidades dispersas em função dos lotes disponíveis. 

 Os empreendimentos deverão estar próximos e articulados para 

potencializar os efeitos da intervenção. 

Infraestrutura 

pública 

 Criar praças a partir da doação de espaço público 

 Criação de passagens animadas (associadas ao comércio e habitação) 

nas quadras com mais de 200 metros de comprimento. 

 Criar uma rede de espaços públicos integrados conectando espaços 

existentes com novos espaços. 

 Criação de praça sob o Elevado da Radial Leste como elemento 

estruturador da transposição da via elevada e ligação dos bairros, com 

dimensões mínimas de 180m de comprimento por 20m de largura 

associada a atividades como serviços, comércio e/ou equipamentos 

públicos. 

 Implantação de escola e creche associadas ao espaço verde livre. 

Uso e 

ocupação 

 Habitação: 560 unidades, sendo 320 HIS e 240 HMP 

 Usos privados de interesse público: 12.000m² de área computável para 

comércio / serviços 

 Edifícios: Incluir o patrimônio histórico nas ações do programa 

 Gabarito máximo 15m 

Quadro 13 – Resumo das descrições e especificações técnicas para o recorte B4 – Bela Vista 
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B6 – 23 de Maio 

Descrição do 

perímetro 

Rua Maria Paula x Rua Francisca Miquelina, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. 

João Mendes, Largo 7 de Setembro, Avenida da Liberdade, Rua Barão de 

Iguape, Rua Galvão Bueno, Rua Fagundes, Avenida da Liberdade, Rua 

Vergueiro, Travessa Carneiro, Avenida 23 de Maio, Viaduto Pedroso, Rua 

Pedroso, Rua Martiniano de Carvalho, Rua dos Bororós, Rua Condessa de 

São Joaquim, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Aguiar de Barros, e Rua 

Francisca Miquelina até o ponto inicial. 

Descrição da 

área de 

intervenção 

Avenida Brigadeiro Luís Antonio, Rua Condessa de São Joaquim, Avenida da 

Liberdade, Rua Doutor Rodrigo Silva e Viaduto Dona Paulina. 

Estratégias 

fundiárias 

 Oportunidades dispersas em função dos lotes disponíveis. 

 Os empreendimentos deverão estar próximos e articulados para 

potencializar os efeitos da intervenção. 

Infraestrutura 

pública 

 Criar parques de encosta com área mínima de 800m², associados aos 

novos empreendimentos junto à Avenida 23 de maio. 

 Criação de conexão para pedestres e ciclistas entre a Praça Pérola 

Byington ao Metrô Liberdade, para vencer a barreira gerada pelo 

encontro da Avenida Radial Leste com a Avenida 23 de Maio. 

 Implantação de equipamento de Tecnologia da informação e um Tele 

Centro, a fim de apoiar as dinâmicas que animam as áreas do entorno. 

Uso e 

ocupação 

 Habitação: 636 unidades, sendo 376 HIS e 260 HMP 

 Usos privados de interesse público: 11.300m² de área construída para 

comércio / serviços 

 Equipamentos públicos: 10.800m² de área construída. 

 Gabarito máximo 48m 

Quadro 14 – Resumo das descrições e especificações técnicas para o recorte B4 – 23 de Maio 
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A proposta do URBEM 

Somente o Instituto de Urbanismo e de Estudos para a Metrópole (URBEM) 

apresentou uma proposta para o setor B. O instituto é dirigido por Philip Yang, Fernando de 

Mello Franco e Homero da Silve Neves; composto pelas empresas: Andrade e Morettin 

Arquitetos Associados; Baker Tilly Brasil; Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; 

MMBB Arquitetos; Piratininga Arquitetos Associados; Plano CDE; Três Design; Nelson Kon; 

além de consultores. 

A proposta foi apresentada em dois tomos, o primeiro conceitual, onde são feitas as 

descrições e justificativas que embasam a proposta, e o segundo com a proposta específica 

para o setor B. De maneira geral a proposta atende às demandas relacionadas no edital, e ao 

contrário dos outros projetos analisados, este não propõe um novo zoneamento para o 

território, ele aplica os requerimentos legais e fornece os índices alcançados para cada 

empreendimento. 

No Tomo II da proposta é apresentada a análise que o instituto fez dos recortes do 

setor B, dentre elas: 

 levantamento de uso e ocupação do solo onde está indicada a legislação que estava 

vigente na época da apresentação da proposta; 

 mapeamento de habitações precárias; 

 dinâmica urbana com a indicação de centros religiosos, calçadões, feiras de rua, 

comércio, áreas livres, teatros, casas de shows, entre outros; 

 mapeamento de equipamentos urbanos: escolas, bibliotecas, hospitais, bombeiros, 

polícia, etc. 

 mapeamento da mobilidade urbana, destacando as estações de metrô, corredores de 

ônibus, e estabeleceu que é considerada acessível a localidade dentro de um raio de 

500m das estações do metrô e 250m dos pontos de ônibus. Aqui aparecem as futuras 

estações do metrô, sem menção de seus nomes ou indicação de que são futuras. Nos 

demais levantamentos as estações futuras não aparecem mais. 

 Levantamento do patrimônio onde constam os bens tombados; 

 Levantamento da geomorfologia: com indicação da hidrografia e pontos de alagamento; 
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A partir destes levantamentos o URBEM faz sua síntese da leitura do setor, apontando 

alguns pontos principais, como as áreas consideradas como degradadas, as áreas livres, as 

principais deficiências das conexões de pedestres. Em seguida declara sua intenção de 

projeto para área destacando as principais estratégias adotadas para cada setor e recorte. 

Para o desenvolvimento do trabalho o URBEM subdividiu os recortes em 

empreendimentos, coube aos recortes B4, B5 e B6 14 empreendimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

 OUC 

 ZEPEC 

 ZEPEC / 
ZEIS 3  

 ZEIS 3 

 ZCPa 

 ZCPb 
 

Figura 62 - Empreendimentos propostos para o Setor B - Sul144 

Os produtos residenciais foram formatados a partir dos pré-requisitos do Edital e 

consolidados conforme tabela abaixo: 

                                                        
144 Fonte: INSTITUTO, 2012, P274 
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Tabela 1 - Áreas das unidades habitacionais.145 

 Comparando os produtos residenciais propostos e os solicitados pelo Edital, verifica-

se que as HIS, assim como as HMP foram separadas em categorias 1 e 2, onde o que as 

difere são as formas de financiamento. As áreas úteis de HIS foram reduzidas, em relação ao 

solicitado e as áreas para os produtos de HMP foram mantidos. Para tanto o URBEM 

demonstra os layouts propostos para algumas tipologias do empreendimento: 

 

 
Figura 63 - HIS com 30m².146 

 

                                                        
145 Fonte: INSTITUTO, 2012, P263 
146 Fonte: INSTITUTO, 2012, P. 261 
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Figura 64 - HIS com 40m².147 

 
Figura 65 - HIS com 50m².148 

 
Figura 66 - HMP com 50m².149 

                                                        
147 Fonte: INSTITUTO, 2012, P. 261 
148 Fonte: INSTITUTO, 2012, P. 262 
149 Fonte: INSTITUTO, 2012, P. 262 
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Ao fazer o cruzamento dos dados numéricos fornecidos pelo Tomo II da proposta, 

foram verificadas algumas inconsistências, dentre elas: o resumo consolidado de cada 

recorte nem sempre tem a somatória de unidades coerente com o quadro resumo de cada 

recorte; As nomenclaturas dos itens apresentam divergência entre os quadros, ora áreas são 

listadas como institucional, ora como equipamento público. As divergências encontradas 

entre os quadros nem sempre são rastreáveis, pois não foi localizada a memória dos cálculos 

e seus critérios.  

Em todos os recortes e empreendimentos, é possível notar que lotes foram 

remembrados para conseguir acomodar as edificações e criar novos caminhos de pedestres 

interligando ruas através de miolos de quadra. 

 
Figura 67 - Empreendimento B4.1, situação atual (esq.) e situação pretendida (dir).150 

No caso do recorte B4, nota-se também apesar deste conjunto de empreendimentos 

ter um porte menor que o Parque da Grota, traz intervenções mais agressivas, que implicam 

em uma série de desapropriações e demolições em uma área envoltória de bens tombados, 

além de extrapolar a área delimitada pelo edital para propor outras edificações e áreas 

verdes. Nos demais recortes as intervenções são mais pulverizadas, o que deverá gerar um 

impacto menor ao tecido urbano. 

                                                        
150 Fonte: INSTITUTO, 2012, P. 293 
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Figura 68 - Implantação dos empreendimentos propostos. 151 

 Os três quadros a seguir buscam consolidar os dados fornecidos pela proposta do 

URBEM, neles é possível verificar numericamente o que está descrito em sua proposta para 

cada empreendimento, as estratégias complementares ao edital para cada setor e a síntese 

do uso e ocupação propostos. 

  

                                                        
151 Fonte: INSTITUTO, 2012, P. 233 
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B4 – Grota do Bixiga 

Empreendimentos 
152 

B4.1 B4.2 B4.3 Total 

HIS (un.) 67 Não declarado Não declarado 67 

HMP (un.) 22 Não declarado Não declarado 22 

Comércio / 
serviços (m²) 

1.420,00 Não declarado Não declarado 1.420,00 

Institucional (m²) 2.252,00 Não declarado Não declarado 2.252,00 

Estacionamento 
(vagas) 

51 Não declarado Não declarado 51 

Zoneamento ZM3a, ZEIS 3, 
ZEPEC 

Não declarado Não declarado n/a 

TOmáx 0,70 Não declarado Não declarado n/a 

TOproj 0,70 Não declarado Não declarado n/a 

CAmáx 4,00 Não declarado Não declarado n/a 

CAproj 1,50 Não declarado Não declarado n/a 

Estratégias 
complementares 

 Consolidar a dinâmica atual: corredor cultural e 
gastronômico 

 Criação de parque de encosta – incremento da área 
permeável + lazer público 

 Criação de passagens/escadarias animadas: associadas ao 
comércio e habitação 

 Exploração de miolo de quadra: quadra aberta 

 Melhorias viárias: pedestres 

 Conexão de nível: cidade alta x cidade baixa 

 HIS baixo gabarito (t+3) associada às novas passagens 

 Implantação de escola/creche associada a espaço verde 
livre c/ quadra aberta 

 Criação de Ecoponto153 

Uso e ocupação154  Habitação: 257 unidades, sendo 184 HIS e 73 HMP 

 Comércio / serviços: 2.728m²  

 Equipamento público: 5.939,10m² 
Quadro 15 – Resumo dos empreendimentos propostos pelo URBEM para o recorte B4. 

  

                                                        
152 INSTITUTO, 2012, P293 
153 INSTITUTO, 2012, P236 
154 INSTITUTO, 2012, P236 
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B5 – Bela Vista 

Empreendimentos
155 

B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5 Total 

HIS (un.) 92 85  44 85 306 

HMP (un.) 66 28   71 165 

HPA (un.)  45  32  77 

Comércio / 
serviços (m²) 

2.015,00 2.775,00  1.718,00 2.812,00 9.320,00 

Institucional (m²) 1.666,00 4.360,00 10.000,00 4.600,00 5.142,00 25.768,00 

Estacionamento 
(vagas) 

109 133 400 67 134 843 

Zoneamento ZCPb, 
ZEPEC 

ZM3a, 
ZEPEC, 
ZEIS 3 

ZCPb, 
ZEPEC 

ZCPb, 
ZM3a, 
ZEIS 3, 
ZEPEC 

ZM3a, 
ZEIS 3 

n/a 

TOmáx 0,70 0,50 a 
0,70 

0,70 0,70 0,70 n/a 

TOproj 0,70 0,50 a 
0,70 

0,70 0,70 0,70 n/a 

CAmáx 6,00 2,50 a 
4,00 

6,00 4,00 a 
6,00 

4,00 n/a 

CAproj 1,70 1,38 0,00 1,50 1,60 n/a 

Estratégias 
complementares 

 Potencializar vocação: corredor cultural e gastronômico 

 Explorar potencial “cidade criativa” (3) – ateliês... 

 Criar praça estruturadora como transposição da via 
elevada, ligando bairros 

 Criação de passagens animadas: associadas ao comércio e 
habitação 

 Melhorias viárias: pedestres e bicicletas 

 HIS baixo gabarito (t+3) associada às novas passagens 

 Implantar edifício-garagem associado a programas 
noturnos esportivos para horários alternativos (esportes 
urbanos: jogos/skate/escalada/etc.) Na cobertura: uso 
permanente com quadras esportivas. No térreo: uso 
comercial + bicicletário com aluguel e manutenção de 
bicicleta (ver ipv) + locação de automóveis 

 Implantação de escola/creche associada a espaço verde 
livre c/ quadra aberta156 

Uso e ocupação157  Habitação: 560 unidades, sendo 320 HIS e 240 HMP 

 Comércio / serviços: 12.039,00m²  

 Equipamento público: 15.768,00m² 
Quadro 16 - Resumo dos empreendimentos propostos pelo URBEM para o recorte B5. 

                                                        
155 INSTITUTO, 2012, P294-298 
156 INSTITUTO, 2012, P242 
157 INSTITUTO, 2012, P242 
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B6 – 23 de Maio 

Empreendimentos
158 

B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B6.5 B6.6 Total 

HIS (un.) 158 168  83 134 109 652 

HMP (un.) 69 83  76 58 51 337 

HPA (un.) 59      59 

Comércio / 
serviços (m²) 

2.336,0
0 

4.262,0
0 

 3.000,0
0 

2.559,0
0 

2.097,0
0 

14.254,
00 

Institucional (m²) 5.100,0
0 

  5.200,0
0 

540,00  10.840,
00 

Estacionamento 
(vagas) 

180 171 400 140 113 98 962 

Zoneamento ZCPb/0
1, OUC 

ZCPb/0
1, OUC 

ZCPb/0
1, OUC 

ZCPb/0
1, ZEIS 

3 

ZCPa/0
1 

ZCPa/0
1 

n/a 

TOmáx 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 n/a 

TOproj 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 n/a 

CAmáx 6,00 6,00 6,00 4,00 2,50 2,50 n/a 

CAproj 3,98 5,49 0,00 2,02 2,40 2,50 n/a 

Estratégias 
complementares 

 Aumentar a presença de moradores + promover 
qualidade de bairro 

 Melhorias viárias: pedestres e bicicletas 

 Adensamento de área fora da Zeis utilizando CA 
excedente da bela vista 

 Verticalização da margem oeste da 23 de maio 

 HIS de alto gabarito (t+12) 

 Implantação de equipamento urbano de tecnologia da 
informação + Tele Centro 

 Implantação de hotel ligado ao circuito cultural (eixo 
brigadeiro) 

 Implantar edifício-garagem associado a programas 
esportivos para horários alternativos (esportes urbanos: 
jogos/skate/ escalada/etc.) Na cobertura: uso 
permanente com quadras esportivas. No térreo: uso 
comercial + bicicletário com aluguel e manutenção de 
bicicleta (ver ipv) + aluguel de carros + Eco Ponto.159 

Uso e ocupação160  Habitação: 1.100 unidades, sendo 652 HIS e 448 HMP 

 Comércio / serviços: 17.681,00 m²  

 Equipamento público: 10.840,00 m² 
Quadro 17 - Resumo dos empreendimentos propostos pelo URBEM para o recorte B6. 

   

                                                        
158 INSTITUTO, 2012, P294-298 
159 INSTITUTO, 2012, P248 
160 INSTITUTO, 2012, P248 
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Ficha técnica 

Projeto PPP Casa Paulista – Recortes B4, B5 e B6 

Área B4  

Grota do Bixiga 

B5 

Bela Vista 

B6 

23 de Maio 
Total 

43.867,83m² 64.705,29 m² 96.860,00 m² 204.433,12 m² 

Autor URBEM 

Philip Yang 

Fernando de Mello Franco 

Homero da Silva Neves 

Arquitetura 

e Urbanismo 

ANDRADE MORETTIN ARQUITETOS ASSOCIADOS 

Vinícius Andrade 

Marcelo Morettin 

Colaboradores: Marcelo Maia Rosa, Renata Andrulis, Ricardo Gusmão, 

Bruno Atra, Eduardo Gianni, Fernando Tulio Salva Rocha Franco, Raphael 

Souza 

Guilherme Pardini, Hannah Arcuschin Machado, Gabriela Santana, João 

Chiavone, Lucas Thomé, Maria Fernanda Basile. 

MMBB ARQUITETOS 

Marta Moreira 

Milton Braga 

Colaboradores: Adriano Bergemann, André Costa, Cecilia Goés, Guilherme 

Pianca, Gleuson Pinheiro, Maria João Figueiredo, Martin Benavidez, Giselle 

Mendonça, Rafael Andrade, Rafael Monteiro 

PIRATININGA ARQUITETOS ASSOCIADOS 

Gustavo Partezani Rodrigues 

José Armênio de Brito Cruz 

Marcos Alfredo Mendes Aldrighi 

Renata Semin 

Colaboradores: Ingrid Schmidit Ori, Gastão Santos Sales, Guilherme Bivar 

Milheiriço Marques, Julia Carvalho Dias de Gouvêa, Marco Artigas Forti, 

Marlon Rubio Longo, Natasha Pirondi, Rafael Giorgi Costa, Davi Fernandes 
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Eustachio 

Modelagem 

econômico 

financeira 

BAKER TILLY BRASIL 

André Palma 

Breno Figueiredo 

Fábio Lopes 

Guilherme Belloque 

Leonardo Cardozo 

Modelagem 

jurídico 

Institucional 

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS 

José Virgílio Lopes Enei 

Rafael Domingos Faiardo Vanzella 

André Luiz Freire 

Modelos de 

ação para o 

público alvo 

PLANO CDE 
Luciana Aguiar 
Colaboradores: Mariana Abelha, Ana Florice Prado, Mariel Deak, Eduardo 
Dullo, Felipe Szabzon, Daniel Waldvoget, Luiz Albert Santoro. 

Projeto 

gráfico 

TRÊS DESIGN 
Lívia Ito 
Maira Martines 
Roberta Guedes 
Colaboradores: Marília Zamboto 

Fotografias 

aéreas 

Nelson Kon 

Consultorias Financiamento e subsídios à habitação: Ana Cláudia Rossabach 
Legislação urbana: Fernando Ferreira Lima Martines 
Engenharia civil:  José Carlos Dip 
Patrimônio arquitetônico: Silvio Oksman 
Gestão de programas habitacionais de interesse social: Tereza Beatriz 
Ribeiro Herling 

Recorte B4 B5 B6 Total 

Habitação - 

HIS 
184 un. 

9.038,70 m² 
320 un. 

17.116,00 m² 
652 un. 

34.860,00 m² 
1.156,00 un. 
61.014,70 m² 

Habitação - 

HMP  
73 un. 

4.965,60 m² 
239 un. 

16.292,00 m² 
448 un. 

31.099,00 m² 
760 un. 

52.356,60 m² 

Comércio e 

serviços  
2.728,00 m² 12.039,00 m² 17.681,00 m² 32.448,00 m² 

Equipamento 5.939,10 m² 15.768,00 m² 10.840,00 m² 32.547,10 m² 
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público  

Construção 

passarela 
  1.542,00 m² 1.542,00 m² 

Ampliação 

do passeio 

público 

8.831,00 m² 1.277,00 m²  10.108,00 m² 

Ampliação 

de área 

verde 

12.365,43 m² 2.213,29 m² 838,00 m² 15.416,72 m² 

Total 43.867,83 m² 64.705,29 m² 96.860,00 m² 204.433,12 m² 

Quadro 18 – Ficha técnica PPP Casa Paulista recortes B4, B5 e B6.  
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6. O Bixiga do amanhã 

Em julho deste ano (2014) foi promulgado um novo plano diretor e mais uma vez 

existem alterações nas legislações que incidem sobre o bairro. Estas alterações, a princípio, 

poderiam despertar o bairro desta latência por projetos e desenvolvimento que o assola há 

tantos anos. 

O novo plano manteve a divisão da cidade em duas macrozonas, a de estruturação e 

qualificação urbana e renomeou a outra para macrozona de proteção e recuperação 

ambiental. Dentro da macrozona de estruturação e qualificação urbana criou quatro 

macroáreas: 

 Macroárea de estruturação metropolitana; 

 Macroárea de urbanização consolidada; 

 Macroárea de qualificação da urbanização; e 

 Macroárea de redução da vulnerabilidade urbana. 

  

Figura 69 - Recorte do Mapa 2 do Plano Diretor 2014 

Relativo ao zoneamento o plano dá a diretriz de que a revisão da LPUOS deverá 

incluir novas zonas (ver Anexo E: Plano diretor 2014 - Zonas), mas como ainda não houve 

esta revisão, deve ser considerado o zoneamento de 2004 (apresentado no capítulo 4 desta 

dissertação), contudo, alterou outros itens como, por exemplo, o traçado e classificação das 
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ZEIS – zonas especiais de interesse social do bairro, que a partir de agora passa a contar com 

áreas de: 

 ZEIS-3: “áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, encortiçados 

ou deteriorados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e 

infraestrutura urbana, boa oferta de empregos”.161; e 

 ZEIS-5: “lotes ou conjuntos de lotes, preferencialmente vazios ou 

subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e 

infraestrutura urbanas”162 

 

Figura 70 - Recorte do mapa 4A do Plano Diretor 2014 

Uma das novidades trazidas por este plano e que tem impacto no bairro é a criação 

dos Eixos da transformação urbana. Estes eixos são definidos a partir dos elementos 

estruturais do transporte coletivo de média e alta capacidade. E sua delimitação é dada 

pelos seguintes critérios: 

                                                        
161 Inciso III do art. 45 da Lei 16.050/2014. 
162 Inciso V do art. 45 da Lei 16.050/2014. 



120 
 

     
 

 

Figura 71 - Ilustração do conceito de eixos propostos pelo Plano Diretor 2014.163 

a. Linhas de: veículos leves sobre pneus (VLP) não elevadas; e linhas de corredores 

de ônibus municipais e intermunicipais que operam com faixa exclusiva à 

esquerda da via: quadras contidas em uma faixa de 150m a partir do eixo da via e 

quadras parcialmente atingidas por esta linha e contidas em uma faixa de 300m 

paralela ao eixo da via.  

b. Linhas de: trem, metrô, monotrilho, veículos leves sobre trilhos (VPT) e veículos 

leves sobre pneus (VLP) elevadas): quadras “inteiras” contidas em uma 

circunferência com raio de 400m a partir da estação e quadras atingidas 

parcialmente pelo raio de 400m e contidas dentro de um raio de 600m da 

estação. 

c. Na linhas 1 Azul e 3 Vermelha do Metrô; e 15 Prata do Monotrilho aplicam-se 

simultaneamente os itens a e b. 

d. Ficam excluídas das áreas de influência de eixos: zonas exclusivamente 

residenciais; zonas de ocupação especial; zonas especiais de preservação 

ambiental; zonas especiais de interesse social; os perímetros de operações 

urbanas; zonas especiais de preservação cultural; áreas que integram o sistema 

de áreas protegidas, áreas verdes livres e espaços livres; áreas contidas na 

                                                        
163 Fonte: SÃO PAULO, 2014b. 
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Macroárea de Estruturação Metropolitana nos subsetores arco Tietê, arco 

Tamanduateí, Arco pinheiros e Arco Jurubatuba. 

  

Figura 72 – Recorte do Mapa 3A do Plano Diretor 2014 

Abaixo segue um resumo das características específicas que devem ser consideradas 

nas áreas de eixos: 

 Nas áreas de influência de eixos são permitidos os usos residenciais e não 

residenciais.  

 Nas edificações de uso misto não é necessário ter acessos separados por usos 

e as vagas devem ser demarcadas.  

 Não há mais número mínimo de vagas de estacionamento, e sim número 

máximo para vagas com área não computável: 1 vaga para cada 70m² de área 

construída para usos não residenciais e 1 vaga por unidade residencial. Foi 

criada também a cota de garagem fixada em 32m², que representa a área não 

computável máxima que pode ser ocupada por cada vaga. As vagas adicionais 

passam a ser contadas como área computável. Os espaços destinados a 

estacionamentos não poderão ocupar a área livre entre o alinhamento do lote 

e o alinhamento da edificação no pavimento de acesso à rua, com exceção 

das vagas para atendimento médico de emergência e segurança contra 
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incêndio; não poderão ocupar também haver áreas cobertas para 

estacionamento até o limite de 15m do alinhamento da via no pavimento de 

acesso à rua. 

 Passa a ser exigido um número mínimo de unidades para empreendimentos 

residenciais, onde a cota máxima de terreno por unidade (no caso do Bixiga) é 

de 20m², ou seja: se o terreno destinado ao uso residencial tem 1.000m²,  CA 

do projeto é 4 e o CAmáx é 4; o número mínimo de unidades residenciais a ser 

construída no terreno é de 50 unidades que terão em média 80m². 

  
        

         
 
         

      
    

Onde: 

N = número de unidades 

CAu = coeficiente de aproveitamento utilizado no projeto 

At = área do terreno 

Camax = coeficiente de aproveitamento máximo 

Q = quota máxima de terreno por unidade habitacional 

 Glebas ou lotes com área superior a 40.000m², quando não houver exigência 

de parcelamento pela LPUOS, deverão obrigatoriamente doar 20% de sua 

área, sendo no mínimo 15% para área verde, podendo o restante ser 

destinado a equipamento público. Estas áreas deverão estar junto a via, ter 

sua localização aprovada pela prefeitura; e estar dividida em no máximo 2 

partes, sendo que nenhuma delas tenha área inferior a 5% da área total164. O 

potencial construtivo do lote é calculado com área do terreno antes das 

doações. 

 Os lotes voltados para os eixos de transporte deverão ter passeio de 5m, 

dispensado o recuo de frente. Os lotes situados nas áreas de influência de 

eixos, exceto corredores de ônibus, deverão ter passeio de 3m, contando o 

recuo a partir do limite original do terreno. 

 Serão consideradas áreas não computáveis: 

                                                        
164 Este critério pode ser alterado caso a Prefeitura exija que parte da área doada seja 
destinada a circulação. 
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o Em lotes com testada superior a 20m, até 50% da área do terreno 

destinada a usos nR, desde que estejam no nível da rua. 

o Em EHIS as áreas destinadas a uso nR, até o limite de 20% da área 

computável total do empreendimento. 

 Para lotes com área superior a 5.000m² e menor e igual a 40.000m² será 

obrigatório criar área para fruição pública com no mínimo 20% da área do 

lote; também se aplica o limite de vedação com muros de 25%. 

 As áreas de fruição deverão ter área mínima de 250m²; permanecer sempre 

abertas; e serem averbadas em cartório de registro de imóveis. 

Os empreendimentos com mais de 20.000m² ficam sujeitos à Cota de 

Solidariedade, que consiste na obrigatoriedade de destinar 10% da área computável 

para produção de HIS, doação de terrenos para produção de HIS (dentro da 

macroárea de estruturação e qualificação urbana, exceto a macroárea de redução da 

vulnerabilidade urbana e os setores Jacu-Pêssego, Arco Leste, Noroeste e Fernão Dias 

da Macroárea de Estruturação Metropolitana) ou doação de recursos para 

construção de HIS, através do FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento Urbano. Isto 

como premissa para emissão do alvará de conclusão do empreendimento. 

Além destes itens o Plano Diretor pede uma revisão geral no Código de Obras, Lei 

de Uso e Ocupação do Solo e Planos estratégicos das subprefeituras, ou seja, ainda 

existem alterações possíveis no quadro encontrado hoje e para o futuro do bairro. 

Neste momento o quadro abaixo reflete o que é possível daqui para frente para o 

Bixiga: 

  



124 
 

     
 

Quadro resumo de uso e ocupação do solo 

 Macroárea Zoneamento Restrições adicionais ao zoneamento 
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Coeficiente de 

aproveitamento 

mínimo 

0,5166 0,3 0,2 0,5 0,5 n/c n/c n/c 0,5 

Coeficiente de 

aproveitamento 

básico 

1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 n/c n/c n/c 1,0 

Coeficiente de 

aproveitamento 

máximo167, 168 

2,0 2,5 4,0 4,0 4,0 n/c 4,0169 6,0170 4,0 

Taxa de 

ocupação 

máxima (TO) 

n/c 0,5 0,7 0,7 n/c 

Utilizar 

TO da 

zona 

0,7 

                                                        
165 Na operação urbana centro CAmín=1,00 e CAmáx=6 
166 Os CAmín exigidos pelas Operações Urbanas poderão ser superiores CAmín das macroáreas, 
até o limite do CAbás. 
167 O CAmáx poderá ser acrescido em 25% para EHMP e 50% para EHIS;  
168  O CAmáx, o gabarito de altura e o número máximo de pavimentos poderá ser 
ultrapassado das áreas de abrangência de Operações Urbanas Consorciadas, Lei de hotéis, 
Lei de Teatros, Lei de Escolas e Hospitais, e nos empreendimentos que se beneficiarem do 
acréscimo de área computável obtido pela Cota de Solidariedade. 
169 Lei 13.885/2004, anexo IX – livro IX, artigo 44, §1º. 
170 Segundo a lei 12.349/1997, a operação urbana faz algumas distinções no coeficiente de 
aproveitamento máximo a saber:  

d. Edifícios residências: 6,00 
e. Edifícios de uso misto Residencial / Estacionamento: 6,00 para o uso residencial; e 

6,00 para o uso estacionamento 
f. Hotéis de turismo: 6,00 para instalações hoteleiras; 2,00 para serviços ou garagens; e 

4,00 para garagens. 
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de 

uso171 

Taxa de 

permeabilidade 

mínima 

n/c 0,15 0,15 n/c 

0,15 p/ 

lotes 

com 

área < 

5.000m² 

0,20 p/ 

lotes 

com 

área > 

5.000m² 

Lote mínimo n/c 125m² 125m² n/c 1.000m² 

Frente mínima n/c 5,00m 5,00m n/c 20m 

Gabarito de 

altura máximo 
28m Sem limite Sem limite 15m n/c 

Sem 

limite 

Número 

máximo de 

pavimentos 

Térreo + 8 172 n/c 

Recuo de 

frente173 
n/c 5,00m 5,00m n/c 

Utilizar 

recuo 

da zona 

de uso 

Recuo de 

fundos e lateral 

– altura da 

edificação < 

6m174 

n/c Não exigido Não exigido n/c 

Utilizar 

recuo 

da zona 

de uso 

Recuo de 

fundos e lateral 

– altura da 

edificação > 

6m175 

n/c 

R=(H-6)/10, 

com o mínimo 

de 3m. 

R=(H-6)/10, 

com o 

mínimo de 

3m. 

n/c 

Utilizar 

recuo 

da zona 

de uso 

                                                        
171 Para Hotéis de turismo a TO é de: 80% até o 2º pavimento; e 55% acima do 2º pavimento. 
172 A partir da leitura do Plano Diretor, constatou-se que não há informação específica para 
as zonas em estudo, porém o entendimento é de que deva-se adotar o limite das 
macroáreas, exceto quando for possível a quebra de parâmetro do gabarito de altura. 
173 A lei 13.885/2004 determina algumas exceções para estes critérios no artigo 185. 
174 A lei 13.885/2004 determina algumas exceções para estes critérios nos §1º e §2º do 
artigo 186. 
175 R: recuos laterais e de fundos; H: altura da edificação em metros contados a partir do 
perfil natural do terreno. 
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Cota parte 

máxima de 

terreno por 

unidade 

n/c n/a n/a 20m² 

Cota de 

garagem 

máxima 

n/c n/a n/a 32m² 

Limite de 

fechamento 

com muros 

para lotes 

>5.000m² 

n/c n/a n/a 25% 

Quadro 19 - Quadro resumo Plano Diretor 2014 associado à LPUOS 2004. 

 Todas estas alterações no plano diretor trariam para o bairro uma nova perspectiva, 

o potencial construtivo na maior parte do bairro pode chegar a 4, o que em teoria deveria 

atrair o olhar dos investidores, apesar da estrutura dos lotes do bairro não ser a mais 

favorável para isto, com seus lotes estreitos e com vários donos. Um dos fatores que 

comprometem todas as alterações propostas para este território é que a outorga onerosa 

continua vinculada a estoques de terrenos “virtuais”, e as diretrizes para estes estoques não 

foram revisadas, ou seja, em teoria se tem potencial construtivo igual a 4, porém uma vez 

que o estoque para o distrito da Bela Vista está esgotado, não possível construir além do 

coeficiente de aproveitamento básico, que na maior parte do território é igual a 1. 
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Legenda: 
 Eixo existente 
 Eixo previsto 
 ZEIS 3 
 ZEIS 5 
 Operação Urbana 

Centro  
 Linha Azul do 

Metrô  
 Linha Verde do 

Metrô  
 Linha Amarela do 

Metrô  
 Linha Laranja do 

Metrô  
 

Figura 73- Eixos existentes, eixos previstos, ZEIS e Operação Urbana Centro176 

  

                                                        
176 Fonte: foto do Google Earth, acesso em 12 out 2014. Destaque de perímetro nosso. 
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Considerações finais 

 Refletindo sobre os projetos tomados como referência para esta análise e 

confrontando-os com o que era possível em cada época e o que será viável para o futuro, é 

possível verificar que, como na cidade de Fedora da obra de Calvino (2011), estes projetos 

que um dia foram tidos como ideais para o Bairro do Bixiga transformaram-se nas esferas 

com as cidades azuis que ficam guardadas em seu museu. 

 Uma série de fatores certamente contribuiu para a estagnação do bairro que para um 

observador atento demonstra uma latência por projetos e intervenções. Nota-se também 

que até existe este esforço, mas que muitas vezes não há a coordenação dos esforços para 

que isto se torne possível. 

 O primeiro projeto, Parque da Grota (1974), hoje não seria mais viável. Apesar de ter 

a nobre intensão de não expulsar a população local, tem suas raízes no urbanismo moderno, 

e demandaria uma série de demolições na área da Grota que agora faz parte de área 

envoltória de bens tombados, que apresenta, entre outras, restrição de gabarito de 15m, 

contra a proposta de edifícios de 15 andares.  

Porém a exequibilidade do Parque da Grota, já estava ameaçada décadas antes do 

tombamento do bairro. Em 20 de julho de 1976 o jornal O Estado de São Paulo noticiou:  

Essa não seria, contudo, a primeira vez que, um estudo de 
modificação do Bexiga terminaria nas gavetas oficiais: nos arquivos da 
Prefeitura já dormem as propostas de reurbanização da área da Grôta, 
elaborada pelo arquiteto Paulo Mendes de Rocha, e o projeto de 
preservação da Vila Itororó, um singular conjunto de casas situado na rua 
Martiniano de Carvalho, que os arquitetos Benedito Lima de Toledo, 
Cláudio Tozzi e Décio Tozzi, assessorados pela professora Araci do Amaral, 
pretendiam transformar num centro de arte e cultura. 

Promessas de limpar a poeira desses planos e coloca-los em prática 
não faltam, como provam as afirmações do arquiteto Candido Malta 
Campos, responsável pela Coordenadoria Geral do Planejamento Geral da 
Prefeitura. Mas não existe nenhum indício concreto de que isso venha a 
ocorrer com a rapidez suficiente. Paulo Mendes da Rocha e Benedito Lima 
de Toledo alertam para a necessidade de se agir imediatamente, já que a 
especulação imobiliária e o processo de deterioração ameaçam eliminar as 
condições mínimas indispensáveis para realizar tais projetos.177 

  

                                                        
177 MARKUN, 1976 
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Outro dado importante é que o projeto elaborado apenas dois anos após a primeira 

lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, já propunha grandes alterações conceituais em 

relação ao zoneamento. Como resultado a somatória dos fatores envolvidos ainda hoje a 

Grota apresenta marcas de degradação, áreas com cortiços e desenvolvimento estagnado. 

Deve-se ressaltar que existe uma grande preocupação quanto aos rumos que a revitalização 

da Grota do Bixiga possa tomar. Especialmente por haver uma apropriação muito típica 

deste território por seus moradores. como relata Abílio Guerra (2012) em seu artigo: 

De vez em quando se lembram do grotão. O arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha arriscou um projeto de revitalização da área e, no seu vácuo, 
profissionais diversos já palpitaram sobre um destino mais alvissareiro para 
esta região deprimida. Se alguém for realmente fazer algo nesta área, 
espero que seja um arquiteto do porte de nosso prêmio Pritzker. E torço 
para que não seja acompanhado da expulsão desta gente simples que 
merece estar ali. 

Mas, no fundo, o que torço mesmo é para que a esqueçam por mais algum 
tempo – com sorte, algumas décadas –, que troquem a revitalização 
artificial da área pela vitalidade arcaica que lhe dá o caráter. O isolamento 
tem como aliado a própria inexistência oficial do Bixiga, bairro 
tradicionalíssimo desprezado pela divisão administrativa da cidade, [...] 
Passear por ali é se deparar com a memória da cidade provinciana que São 
Paulo foi até anteontem.178 

 O segundo conjunto de projetos analisados, o Concurso Nacional de ideias para a 

Renovação Urbana e Preservação do Bixiga, que ocorreu quase duas décadas após o Parque 

da Grota, foi inovador no que tange à participação da população, porém tímido quanto às 

proposições finais, talvez por estarem em um período onde a recessão dos anos anteriores 

limitava, em parte, a viabilidade de intervenções mais profundas. Verificou-se também que a 

legislação da época não estava compatível com as expectativas para o bairro, pois os três 

finalistas do concurso propuseram alterações para o zoneamento. Ao contrário do Parque da 

Grota, as proposições traziam uma preocupação com as pré-existências do lugar, chegando a 

propor análises e intervenções quadra-a-quadra, como a ZIB da equipe azul. É importante 

notar que conceitos como este existem há um século e até hoje são atuais. 

A acomodação da cidade antiga ao desenvolvimento da vida 
moderna, sem desnaturar a fisionomia histórica [...], pode ser obtida 
estudando as mudanças de circulação não nas plantas e mapas da cidade, 
mas nas próprias ruas, esquina por esquina, casa por casa, cruzamento por 

                                                        
178 GUERRA, 2012 



130 
 

     
 

cruzamento. Melhorar as condições de circulação com um mínimo de 
demolições e com um máximo de expedientes e ser persuadido que quanto 
mais variados forem os bairros, por alturas de edifícios, através de 
movimentos que pareçam impensados, através de pequenos pontos focais 
e de perspectivas que chamem a atenção e distraiam o olhar, melhor é. 
Acreditar que a alternância do pitoresco com o monumental, da velha torre 
e da humilde casinha com o edifício moderno, é uma das razões precípuas 
de que é feita a beleza das cidades italianas e das antigas cidades mais 
celebradas: tudo isso é observação e raciocínio que devem ser 
transformados em arte sutil para reformar as velhas ruas ou criar novas.179 

A Equipe Azul, vencedora do concurso foi contratada “para transformar as idéias 

expostas em um projeto urbano”180, o Espaço Bexiga foi criado e o projeto foi desenvolvido 

para a elaboração de uma legislação específica. Nesta época e EMURB estava trabalhando 

no Plano Diretor que incorporou o conceito da equipe premiada vinculando-o à Área de 

Especial Interesse Urbanístico (AIU). O projeto chegou à câmara, porém não foi votado.  

No início desta mesma década (1990), já havia um novo centro consolidado ao longo 

da Faria Lima / Berrini / Marginal Pinheiros 181  que atraía a maioria dos interesses 

imobiliários. Como consequências disto os bairros residenciais das elites se deslocaram para 

a Marginal Pinheiros e com elas se dava o processo de deslocamento das atividades 

noturnas.182 

Quase uma década após o Concurso, o Plano Diretor que era esboçado pela EMURB 

foi finalmente publicado e neste mesmo ano (2002) ocorreu o tombamento do Bairro, cujo a 

expectativa era preservar o patrimônio histórico e cultural do bairro. Foi necessário mais 

dois anos para as diretrizes de uso e ocupação do solo serem revisadas. A intensão destes 

mudanças foi nobre, porém não surtiu o efeito desejado para a região. O tombamento dos 

imóveis não impediu que a degradação continuasse e não conseguiu alavancar a 

revitalização do bairro. O Plano Diretor de 2002 criou mecanismos para que o potencial 

construtivo de bens tombados pudesse ser transferido para outros imóveis, mas isto não foi 

suficiente para atrair investidores interessados na região. 

                                                        
179 KÜHL, 2013, P. 155 – Neste trecho Giovannoni cita Rubbiani. 
180 RODRIGUES, 2007, P. 95 apud PAES, 2007 
181 RODRIGUES, 2007, P. 96 apud NOBRE, 2000 
182 RODRIGUES, 2007, P. 96 apud VILLAÇA, 1998 
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Mais de uma década após todas as alterações nas legislações do bairro, o Programa 

Casa Paulista (2012), que é uma Parceria Público Privada, lançou um chamamento público 

para a construção de Habitações de Interesse Social e de Mercado Popular (HIS e HMP) no 

centro da cidade, o programa loteou o centro em setores e recortes, dos quais três estão no 

território do Bixiga, que ficou associado ao território da República para a “licitação” das 

áreas entre os possíveis  investidores, onde o objetivo não é um projeto arquitetônico, mas a 

entrega das habitações implantadas. O edital não trouxe um projeto, mas um 

premissamento dos conceitos que deveriam ser adotados. Fica nítido que ainda não há 

grande interesse de investidores na área, pois somente o Urbem apresentou proposta para o 

setor 2. Existe enorme polêmica entorno deste projeto, o material relativo ao projeto não 

está mais disponível no site da Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo183. Houve 

uma liminar, que já foi revogada, suspendendo temporariamente a PPP184, com alegação de 

que não houve suficiente participação pública no projeto. O Promotor Público Maurício 

Ribeiro Lopes critica a falta de transparência da PPP da Agência Casa Paulista e falta de 

critério para as desapropriações185. Polêmicas a parte, os critérios deste projeto declarados 

no Anexo II do Edital de Chamamento e na proposta da URBEM, vem de encontro com vários 

itens do novo plano diretor. A maior crítica que coloco é relativa aos índices urbanísticos 

resultantes da proposta que não atingem o maior coeficiente de aproveitamento disponível 

para a área, entretanto em consulta no Portal da Prefeitura é possível verificar que os 

estoques de outorga onerosa disponíveis para o Distrito Bela Vista estão esgotados, tanto 

para usos residenciais quanto não residenciais. O que impede que o coeficiente de 

aproveitamento básico seja ultrapassado em grande parte dos recortes que se encontram no 

território do Bixiga. Outra crítica, é que aparentemente não há interação entre os órgãos 

públicos, uma vez que o metrô possui projetos para obras nos arredores dos recortes, que 

também implicam em desapropriações e poderia ser estudado em conjunto o 

aproveitamento de terrenos remanescentes que estas obras de infraestrutura poderão 

originar. O programa também está aparentemente atrasado, pois previa a entrega de 5% das 

moradias ainda para este ano, no entanto este progresso não foi apurado. 

                                                        
183 www.habitacao.sp.gov.br. Acesso 06 dez. 2014.  
184 Processo 01568503420138260000 que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo, com 
última data de movimentação registrada em 24/01/2014. 
185 DURAN, 2013. 

http://www.habitacao.sp.gov.br/
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O Plano Diretor 2014 pode ser considerado um agente indutor no “novo bairro ideal” 

que se pretende desenhar para o Bixiga, uma vez que este plano adensa praticamente todo 

o território do bairro com a criação de Eixos186 que estimulam o uso do transporte público e 

incentiva um adensamento habitacional com a implantação da cota parte máxima de 

terreno por unidade habitacional, o que vem ao encontro com uma característica do bairro 

que é bem servido pelos meios de transporte e ainda conta com a previsão da expansão da 

linha laranja do metrô. Porém a Lei 16.050/2014 não contempla a questão dos estoques 

esgotados para o bairro, o que mantém o cenário de estagnação verificado nas últimas 

décadas. O momento atual apresenta um cenário de transição, pois ao mesmo tempo que o 

Plano Diretor revisitou diretrizes urbanísticas, as revisões da LPUOS, dos Planos Estratégicos 

das Subprefeituras e do Código de Obras solicitada por ele, ainda não ocorreram e há a 

previsão de mecanismos para que alguns pontos do Plano sejam revisados com esta nova 

legislação que está por vir. 

Olhando para o bairro, com o otimismo presente nas pessoas que sonham com 

futuro mais promissor para este querido pedaço de São Paulo, fica um pouco de desolação 

por ter havido tanto empenho e tão pouco resultado efetivo, ao menos nos últimos 50 anos.  

Resta, também, a esperança de que a expansão do metrô aconteça, de preferência 

sem desalojar a Escola de Samba Vai-Vai, cujo a sede está entre os imóveis que deverão ser 

desapropriados para a construção da Estação 14 Bis; que a legislação que ainda deverá ser 

revista traga novos instrumentos que atraiam o olhar dos investidores para este bairro; que 

os conceitos do Plano Diretor 2014 que tendem a priorizar a escala humana, as fruições 

públicas, maior interação e participação ao nível da rua sejam efetivamente aplicados para 

que realmente haja um desenvolvimento com qualidade para o velho Bixiga.  

Porém existe outro cenário, não tão auspicioso que poderá ser revelado ao longo dos 

próximos anos, onde o bairro possa permanecer como está, sem a atenção dos investidores, 

sem novos incentivos e ainda com a latência de novos projetos ou intervenções. Neste caso, 

espera-se no mínimo que o Bairro não perca o que lhe é tão peculiar: a alegria das festas 

                                                        
186 Verificou-se no Mapa 3A do Plano Diretor de 2014, a criação de eixos existes e previstos 
no Bairro do Bixiga, apesar de grande parte dele se enquadrar em uma ZEPEC, o que é citado 
na lei como um critério de exclusão para a demarcação destes Eixos. 
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populares; o apelo histórico das suas tradições, mesmo que inventadas; a boemia de suas 

cantinas, teatros e cafés; e em especial a mistura das pessoas que ali residem a começar 

pelos negros fugidos, os doentes que refugiavam nos arredores da cidade, os imigrantes 

italianos que trouxeram sua cultura e a disseminaram por São Paulo, a mistura de classes 

que conta com uma população que vive  em cortiços, casas, apartamentos e palacetes. 

 

Figura 74 - Bloco Esfarrapado - Carnaval 2014187 

  

                                                        
187 Fonte: Acervo pessoal. 
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Anexos 

Anexo A: LPUOS 1972 – categorias de uso 

 

R 

R1 - residencial unifamiliar 

R2 - residencial multifamiliar 

R2.01 - unidades residenciais 
agrupadas horizontalmente 

R2.02 - unidades residenciais 
agrupadas verticalmente 

R3 - conjunto residencial 

C 

C1 - comércio varejista de 
âmbito local 

C1.1 - comércio de alimentação 

C1.2 - comércio eventual 

C1.3 - comércio diversificado 

C2 - comércio varejista 
diversificado 

C2.1 - comércio de consumo 
excepcional 

C2.2 - comércio de alimentação 
ou associado a diversões 

C2.3 - comércio de centros 
intermediários 

C2.4 - cinpercui de centro-
subregional 

C2.5 - comércio de materiais de 
grande porte 

C2.6 - comércio e depósitos de 
materiais em geral até 1.000m² 

de área construída 

C2.7 - comércio de produtos 
perigosos 

C2.8 - comércio e distribuição de 
materiias de pequeno porte 

C3 - comércio atacadista 

C3.1 - comércio de produtos 
alimentícios 

C3.2 - comércio de materiais de 
grande porte 
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C  

(continuação) 

C3 - comércio atacadista 
(continuação) 

C3.3 - comécio de produtos 
perigosos 

C3.4 - comércio de produtos 
agropecuários e extrativos 

C3.5 - comércio diversificado 

I 

I1 - indústria não incômoda 

I2 - indústria diversificada 

I3 - indústria especial 

S 

S1 - serviços de âmbito local 

S1.1 - serviços profissionais e de 
negócios 

S1.2 - serviços pessoais e domiciliares 

S1.3 - serviços de educação e 
esportes 

S1.4 - serviços sócio-culturais 

S1.5 - serviços de hospedagem 

S1.6 - serviços de diversões 

S1.7 - serviços de estúdio e pequenas 
oficinas de confeção técnia 

S1.8 - serviços de pequenas oficinas 
de confecção, conservação, 

manutenção, limpeza e reparos 

S1.9 - serviços de saúde 

S2 - serviços diversificados 
S2.1 - serviços de escritório e 

negócios 
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S  

(continuação) 

S2 - serviços diversificados 
(continuação) 

S2.2 - serviços pessoais e de saúde 

S2.3 - serviços de educação e esporte 

S2.4 - serviços sócio-culturais 

S2.5 - serviços de hospedagem 

S2.6 - serviços de diversões 

S2.7 - serviços de estúdios, 
laboratórios e oficinas técnicas 

S2.8 - serviços de oficinas 

S2.9 - serviços de aluguel, 
distribuição e guarda de bens móveis 

S3 - serviços especiais 

S3.1 - garagens para empresas de 
transporte 

S3.2 - serviços de depósito e 
armazenagem 

E E1 - instituições de âmbito local 

E1.1 - educação 

E1.2 - lazer e cultura 

E1.3 - Saúde 

E1.4 - assistência social 

E1.5 - culto 

E1.6 - comunicação 
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Figura 75 – Esquema das categorias de uso LPUOS 1972 e legislações relacionadas 

E  

(continuação) 

E2 - instituições diversificadas 

E2.1 - educação 

E2.2 - lazer e cultura 

E2.3 - saúde 

E2.4 - assistência social 

E2.5 - culto 

E2.6 - administração e serviço 
público 

E2.7 - transporte e comunicação 

E3 - instituições especiais 

E3.1 - educação 

E3.2 - lazer e cultura 

E3.3 - saúde 

E3.4 - assistência social 

E3.5 - culto 

E3.6 - administração e serviço 
público 

E3.7 - transporte e comunicação 

E4 - usos especiais 

criados pela Lei 7.805/1972 
acrescido por legislação 

posterior 
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Anexo B: LPUOS 1972 - zonas de uso  

 

 

Figura 76 - Esquema das zonas da LPUOS 1972 

zonas 

Z1 - uso estritamente residencial, de 
densidade demográfica baixa 

Z2 - uso predominantemente residencial, de 
densidade demográfica baixa 

Z3 - uso predominantemente residencial, de 
densidade demográfica média 

Z4 - uso misto, de densidade demográfica 
média alta 

Z5 - uso misto, de densidade demográfica 
alta 

Z6 - uso predominantemente industrial 

Z7 - uso estritamente industrial 

Z8 - usos especiais 

Z8-002 

Z8-007 

Z8-010 

Z8-100 - zona rural 

Z8-100/01 

Z8-100/02 

Z8-100/03 

Z8-100/04 

Z8-100/05 

Z8-200 - zona de preservação de imóveis de 
caráter histórico, artístico, cultural e 

paisagístico 

Z8-CR1 - corredor de uso especial 

Z8-CR2 - corredor de uso especial 

Z8-CR3 - corredor de uso especial 

Z8-CR4 - corredor de uso especial 

Z8-CR5 - corredor de uso especial 

Z8-CR6 - corredor de uso especial 

Z9 - uso predominantemente residencial 

Z10 - uso predominantemente residencial de 
alta densidade 

Z11 - uso predominantemente residencial, de 
densidade demográfica baixa 

Z12 -  uso predominantemente residencial, 
de densidade demográfica média 

Z13 - uso predominantemente residencial, de 
densidade demográfica média 

Z14 - uso predominantemente residencial, de 
densidade demográfica baixa 

Z15 - uso estritamente residencial, de 
densidade demográfica baixa 

Z16 - uso coletivo de lazer 

Z17 - uso predominantemente residencial de 
densidade demográfica baixa 

Z18 - uso predominantemente residencial de 
densidade demográfica  

Z19 - uso misto com predominância de 
comércio e serviços 

Lei 
7.805/1972 

Lei 
8.001/1973 

Lei 
8.328/1975 

Lei 
8.769/1978 

Lei 
9.049/1980 

Lei 
9.300/1981 

Lei 
11.158/1991 
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Anexo C: LPUOS 2004 - macrozonas e zonas 

 

Figura 77 - Esquema da subdivisão de macrozonas e zonas da LPUOS 2004 

macrozona de proteção ambiental 

macrozona de estruturação e 
qualificação urbana 

ZER - zona exclusivamente residencial 

ZER 1 - zona exclusivamente residencial 
de densidade demográfica baixa 

ZER 2 - zona exclusivamente residencial 
de densidade demográfica média 

ZER 3 - zona exclusivamente residencial 
de densidade demográfica alta 

ZM - zona mista 

ZM 1 - zona mista de desnsidade 
demográfica e construtiva baixa 

ZM 2 - zona mista de desnsidade 
demográfica e construtiva média 

ZM 3a - zona mista de desnsidade 
demográfica e construtiva alta 

ZM 3b - zona mista de desnsidade 
demográfica e construtiva alta 

ZCP - zona de centralidade polar 

ZCPa - zona de centralidade polar 

ZCPb - zona de centralidade polar 

ZCL - zona de centralidade linear 

ZCLa - zona de centralidade linear 

ZCLb - zona de centralidade linear 

ZCLz - zona centralidade linear lindeira 
ou interna a ZER 

ZCLz-I - zona centralidade linear 
lindeira ou interna a ZER I 

ZCLz-II - zona centralidade linear 
lindeira ou interna a ZER II 

ZTLz - zona de transição linear da ZER 

ZTLz-I - zona de transição linear da ZER I 

ZTLz-II - zona de transição linear da ZER 
II 

ZOE - zona de ocupação especial 

Zonas (que podem estrar em qualquer 
macrozona) 

ZEPAM - zona especial de preservação 
ambiental 

ZEPEC - zona especial de preservação 
cultural 

ZEPAG - zona especial de produção 
agrícola e extração mineral 

ZEIS - zona especial de interesse social 

ZEP - zona especial de preservação 

ZOE - zona de ocupação especial 
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Anexo D: Plano diretor 2014 - macrozonas e macroáreas 

 

Figura 78 - Esquema da subdivisão de macrozonas e macroáreas do Plano Diretor de 2014 

macrozona de estruturação e 
qualificação urbana 

macroárea de estruturação 
metropolitana 

setor orla ferroviária e fluvial 

arco leste 

arco tietê 

arco tamanduateí 

arco pinheiros 

arco faria lima - águas 
espraiadas - chucri zaidan 

arco jurubatuba 

setor eixos de 
desenvolvimnento 

arco jacu-pêssego 

avenida cupecê 

noroeste - avenida raimundo 
pereira de magalhães e rodovia 

anhanguera 

fernão dias 

setor central 

macroárea de urbanização 
consolidada 

macroárea de qualificação da 
urbanização 

macroárea de redução da 
vulnerabilidade urbana 

macrozona de proteção e 
recuperação ambiental 

macroárea de redução da 
vulnerabilidade e recuperação 

ambiental 

macroárea de controle e 
qualificação urbana e ambiental 

macroárea de contenção urbana 
e uso sustentável 

macroárea de prevervação de 
ecossistemas naturais 



151 
 

     
 

Anexo E: Plano diretor 2014 - Zonas 

 

Figura 79 - Esquema com as zonas propostas pelo Plano Diretor de 2014 

  

zonas 

ZER - zona exclusivamente 
residencial 

ZPR – zona 
predominantemente 

residencial 

ZM - zonas mistas 

ZC - zonas de centralidades 

ZDE - zona de 
desenvolvimento econômico 

ZPI - zona 
predominantemente 

industrial 

ZOE - zona de ocupação 
especial 

ZPDS - zona de preservação e 
desenvolvimento sustentável 

ZEIS - zona especial de 
interesse social 

ZEIS 1 - zona especial de 
interesse social 1 

ZEIS 2 - zona especial de 
interesse social 2 

ZEIS 3 - zona especial de 
interesse social 3 

ZEIS 4 - zona especial de 
interesse social 4 

ZEIS 5 - zona especial de 
interesse social 5 

ZEPEC - zona especial de 
preservação cultural 

ZEPEC-BIR - bens imóveis 
representativos 

ZEPEC-AUR - áreas de 
urbanização especial 

ZEPEC-APPa - áreas de 
proteção paisagística 

ZEPEC-APC - áreas de 
proteção cultural 

ZEPAM - zona especial de 
preservação ambiental 

ZEP - zona especial de 
preservação 

ZT - zona de transição 
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Anexo F: LPUOS 2004 / Plano diretor 2014 - Classificação de usos e atividades 

 

Figura 80 – Esquema da classificação do uso do solo LPUOS 2004 / Plano Diretor 2014 

  

classificação do uso do solo 

R - residencial 

nR - não residencial 

(atividades comericiais, de serviços, 
industriais e institucionais) 

não incômodas 

incômodas compatíveis com o uso 
residencial 

incômodas incompatíveis com o uso 
residencial 
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Anexo G: LPUOS 2004 – Categorias de usos 

 

R - residencial 

R1 - uma unidade habitacional por 
lote 

R2h - conjunto de duas ou mais 
unidades habitacionais, agrupadas 
horizontalmente e/ou superpostas 

R2v - conjunto com mais de duas 
unidades habitacionais, agrupadas 

verticalmente 

nR - não residencial 

nR1 - usos não residenciais 
compatíveis 

comércio de abastecimento de âmbito 
local 

comércio diversificado 

serviços pessoais 

serviços profissionais 

serviços técnicos de confeção ou 
manutenção 

serviços de educação 

serviços sociais 

associações comunitárias 

serviços de hospedagem ou moradia 

serviços da administração e serviços 
públicos 

usos industriais compatíveis - Ind-1a 

nR2 - usos não residenciais toleráveis 

nR3 - usos não residencias especiais 
ou incômodos 
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Figura 81 – Esquema das categorias de uso LPUOS 2004 

nR - não residencial 

(continuação) 

nR2 - usos não residenciais 
toleráveis 

comércio de alimentação ou 
associado a diversões 

comércio especializado 

oficinas 

serviços de saúde 

estabelecimentos de ensino 
seriado 

estabelecimentos de ensino 
não seriado 

serviços de lazer, cultura e 
esportes 

locais de reunião ou eventos 

serviços de armazenamento e 
guarda de bens móveis 

usos industriais toleráveis - 
Ind-1b 

usos industriais incômodos - 
Ind-2 

nR3 - usos não residencias 
especiais ou incômodos 

usos especiais 

empreendimentos geradores 
de impacto ambiental 

empreendimentos geradores 
de impacto de vizinhança 
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Anexo H: Consulta de estoques 

 

 

Quadro 20 - Estoque de potencial construtivo - Uso não residencial 

 

Quadro 21 - Estoque de potencial construtivo - Uso residencial 


	capa.pdf
	Página 1


