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RESUMO

Esta dissertação trata das transformações na forma de morar em Inter-

lagos (bairro e região), desde sua formação até a implantação dos con-

domínios fechados em grandes lotes. O período da pesquisa vai de 1937, 

com o início do projeto de urbanização da região de Interlagos, tendo 

como antecedentes a construção da Represa de Guarapiranga e o lote-

amento específico de Interlagos, até 2010, com as transformações recen-

tes do Parque Industrial de Santo Amaro e a implantação de novos em-

preendimentos fechados de habitação. O bairro residencial, projetado 

originalmente por Agache, apresenta até hoje espaços públicos, ainda 

que segregados, ao contrário dos condomínios fechados que os inter-

nalizam. Apontamos com esta pesquisa uma regressão de urbanidade 

na produção do espaço urbano de São Paulo.

Palavras-chave: Urbanidade; Habitação; Condomínio fechado; Mercado 

Imobiliário; Interlagos; São Paulo.
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ABSTRACT

This dissertation deals with the transformations in the way of living in 

Interlagos (from neighborhood and area) since its formation and deploy-

ment of private condominium in large batches. The research period is 

from 1937, with the beginning of the upgrading project in the region 

of Interlagos, with the history of dam construction and subdivision of 

Guarapiranga specific Interlagos until 2010 with the recent changes of 

the Industrial Park of Santo Amaro and deployment of new ventures 

closed housing. The residential neighborhood, originally designed by 

Agache, has until today even segregated public spaces, unlike the gated 

communities that internalize. Aim of this research a regression of urban-

ity in the production of urban space in São Paulo.

Keywords: Architectural Design; Housing; Private Condominium; Real Es-

tate Market; Interlagos; São Paulo
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INTRODUÇÃO

O estudo dos espaços construídos em São Paulo nos possibilita, a partir da revisão do passa-

do, melhorar o planejamento futuro, principalmente em relação às diversidades, problemas e 

contrastes. Estes, percebidos através de desafios urbanos como precariedade na mobilidade, 

escassez e diminuição de espaços públicos e democráticos, segregação, degradação do am-

biente, entre tantos outros que estão diretamente relacionados à sociedade e suas relações 

com o espaço construído. Como explicitado por Santos (1982, p. 15): “os modos de produção 

escrevem a história no tempo, as formações sociais escrevem-na no espaço”. De modo geral, no 

Brasil, esse espaço físico-social possui um ideário que deveria ser alcançado com a legislação 

urbanística, como indicam a Constituição Federal (arts. 182 e 183) e o Estatuto da Cidade, pela 

busca da cidadania através da garantia da função social da cidade e do bem-estar dos habi-

tantes. A cidade, como entendida por Caldeira (2000) na análise feita às cidades modernas, 

não pelos aspectos realistas e negativos, mas sim pelo uso ideal de espaço urbano, que relata: 

No centro dessa concepção de vida pública urbana [O Ideal Moderno de Espaço Público] 

estão duas noções relacionadas: o espaço da cidade é um espaço aberto para ser usado 

e aproveitado por todos, e a sociedade de consumo que ela abriga é acessível a todos 

(op cit., p. 302).

 

Mas as metrópoles contemporâneas trazem transformações espaciais que nos demonstram o 

tipo de atividade e o modo de produção pela qual as relações sociais acontecem: 

Como o capitalismo foi (e continua a ser) um modo de produção revolucionário em que 

as práticas e processos materiais de reprodução social se encontram em permanente mu-

dança, segue-se que tanto as qualidades objetivas como os significados do tempo e do 

espaço também se modificam (HARVEY, 1989, p. 189). 
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INTRODUÇÃO

Outro importante aspecto da pesquisa é o estudo da perda da qualidade do espaço urba-

no, que podemos caracterizar como uma regressão de urbanidade na cidade de São Paulo. 

Segundo Meyer (2002), em uma análise do livro de Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Ci-

dades (“Life and Death of Great American Cities”), a definição que propõem para Urbanidade 

é: “A relação dinâmica que se estabelece entre as “atividades urbanas” cotidianas, que são 

algo maior que as “funções urbanas”, sempre renováveis e ampliáveis, e o espaço público 

adequado à sua realização”.

Segundo a análise de Meyer (2002), a preocupação nas cidades com a falta de projetos que 

propiciem a permanência da vida urbana gera problemas:

Além da monofuncionalidade, isto é, a ausência da diversidade funcional, ruas mal ilumi-

nadas, calçadas desprovidas de qualidades mínimas, parques urbanos segregados, quar-

teirões muito longos, falta de definição precisa entre espaços públicos e privados, excesso 

de espaços imprecisos ou residuais, mau equacionamento do convívio automóvel-pedes-

tre, são alguns dos elementos físicos e espaciais que corroem a urbanidade.

Esta pesquisa de Mestrado trata dessas transformações no período compreendido entre a 

implantação do loteamento residencial de Interlagos (1937) e seus antecedentes (como a 

Represa do Guarapiranga – 1907) e a implantação recente de condomínios fechados (início 

em 1983 até 2010), pela análise da produção habitacional específica no bairro de Interlagos 

e seus arredores, localizado na zona sul da cidade de São Paulo. O recorte da área de Inter-

lagos é uma forma de discutir a produção do espaço através do estudo dos bairros, que são 

pequenas partes do tecido que irão compor toda a cidade, com a intenção de contribuir para 

um maior conhecimento sobre essas transformações dentro de um contexto mais complexo.
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INTRODUÇÃO

As transformações na morfologia dos bairros vão revelando a constituição de um novo tempo 

por meio de uma nova forma de uso do espaço em meio à constituição de um modo de vida 

que está presente na metrópole e aos poucos vai invadindo todos os lugares, submetendo-os 

à lógica e à racionalidade das necessidades da reprodução do capital (CARLOS, 2001, p. 358). 

Portanto, neste estudo pretende-se colaborar para o entendimento de como se dá essa rela-

ção dialética entre espaço e sociedade, pesquisando especificamente por determinadas tipo-

logias habitacionais, e iniciar uma discussão do efeito dessa, relação como sugerido por Villaça 

(2001): “As relações entre, de um lado, a produção, a circulação e o consumo do espaço e de 

outro os efeitos do espaço sobre o social” (op cit., p. 47).

O objetivo específico da pesquisa é entender como ocorrem as transformações na forma de 

morar em Interlagos e arredores, chegando à análise dos condomínios fechados, fenômeno 

da cidade contemporânea. Esta região, em São Paulo, possui interessantes exemplares com-

parativos entre passado e presente de produto habitacional e espaço urbano construído. O 

estudo apontará qual o tipo de moradia, produzido na década de 40, era a nova mercadoria 

de consumo, e o que despertaria determinado anseio de aquisição em contraposição ao que 

é oferecido atualmente como opção de moradia na cidade.

O processo de criação da “Cidade Satélite da Capital – Interlagos” descreve de forma exemplar 

como o espaço produzido na cidade é resultado de interesses comerciais privados. Descreve, 

ainda, como o Poder Público, mais preocupado com as obras de modernização da cidade, de-

legava a particulares as obras de urbanização de bairros da cidade, como nos afirma Grostein 

(1987, p. 58), o que também acontece na análise da criação de um loteamento operário, local 

pioneiro na periferia da cidade, o bairro de Cidade Dutra, contíguo à Cidade Balneária de Inter-
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lagos. Em relação ao próprio espaço criado no entorno da Represa, por exemplo, como apon-

tado pelas autoras Zein e Oliveira1 (2003), no artigo sobre a Garagem de Barcos do falido Clube 

Santapaula, as próprias margens da represa são de propriedade particular, e foram aproveita-

das por clubes náuticos particulares em determinados pontos, mas com o seu uso específico: 

Tanto que, de fato, o potencial ambiental e paisagístico da represa do Guarapiranga foi 

quase sempre estabelecido à revelia de seus proprietários (a “Light” e seus sucessores), e 

sempre de maneira relativamente informal e precária (op cit., 2003, p. 3).

 

A empresa responsável pela criação e pelo projeto de Interlagos foi a Auto-Estradas S/A, do 

setor de pavimentação de estradas, que adquire a área e propõe um tipo de moradia especí-

fica para essa proposta: um bairro jardim, em um trecho com estradas de concreto (posteri-

ormente asfaltadas) e pedagiadas (pois toda a área era uma propriedade particular), distante 

do núcleo da capital, localizado entre represas, ou seja, com o seu apelo paisagístico. Mas ha-

via, neste caso, diferentemente dos atuais empreendimentos imobiliários habitacionais, uma 

ocupação e projeção de cidade com a intenção de atrair a população com a qual se desejava 

negociar, ou seja, os bairros e regiões eram por eles equipados e tratados como forma de 

comercialização dos lotes. Podemos, então, destacar que o espaço social, como descrito por 

Gottdiener (1997), nada mais é do que um receptáculo de processos econômicos e políticos. 

Em relação às tipologias habitacionais há, ao longo do tempo, uma alteração do produto ha-

bitacional, que acompanha as transformações das cidades contemporâneas, influenciado por 

importantes fatores, como o aumento da violência urbana (CALDEIRA, 2000), a mudança no 

preço da terra, a alteração do produto gerado pela dinâmica do mercado imobiliário, assim 

como pela atuação do Estado através dos meios de instrumentos urbanísticos que visam regu-
1 No artigo do site Docomomo, “Um Caso Exemplar: a Garagem de Barcos do Clube 

Santapaula Premissas para a recuperação de seu valor arquitetônico e ambiental” 
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lamentar a cidade e a implantação de infraestruturas que servem de base para a reprodução 

do capital. Como já descrito e explicitado por Meyer (2000), a metrópole é o local privilegiado 

da acumulação capitalista, a expressão do modo de produção. Sendo assim, o projeto habi-

tacional também é um produto da necessidade capitalista de agregar novos valores para a 

rápida venda e consumo e que ao longo do tempo vai se alterando e agregando diferentes 

valores com a intenção de gerar negócio. A partir da década de 80, os condomínios fechados 

em São Paulo começam a ser reproduzidos como opção de moradia, inicialmente para as 

classes mais altas, como os primeiros condomínios fechados, tipo clube, de São Paulo: o Ilha 

do Sul e Portal do Morumbi (CAMPOS, 2002, p. 130). Sendo um deles, inclusive, na região, o 

Condomínio Santa Elena, que será analisado mais adiante. Eles são equipados internamente 

com itens de acesso restrito e único aos seus moradores, atraindo uma população, na maioria 

das vezes, que residia nas proximidades do empreendimento, com a ideia de consumo de 

algo novo, seguro e com melhor qualidade de vida. Essa forma de moradia passa a ser o tipo 

criado para a população e desejado por ela e torna-se a nova opção imobiliária, sendo que 

seus idealizadores agregam um conjunto de valores com a intenção de promover o produto 

imobiliário alegando prestígio, status e distinção, como nos aponta Harvey (1989): 

A luta pela manutenção da lucratividade apressa os capitalistas a explorarem todo tipo 

de novas possibilidades. São abertas novas linhas de produto, o que significa a criação de 

novos desejos e necessidades. Os capitalistas são obrigados a redobrar seus esforços para 

criar novas necessidades nos outros, enfatizando o cultivo de apetites imaginários e o pa-

pel da fantasia, do capricho e do impulso (op cit., p. 103). 

 

Então, desde o bairro de Agache até os condomínios, podemos observar a criação de áreas 

habitacionais cada vez mais separadas e isoladas da cidade. No caso de Interlagos os espaços 
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do bairro tornam-se como guetos ou mesmo áreas fragmentadas: de um lado, o bairro quase 

particular, do outro, um parque elitizado (como é o caso do Autódromo) e uma margem de 

represa, em sua maioria, com usos precários ou privativos, próximo a uma zona industrial 

que vai se desfazendo e com a implantação de condomínios ao longo dos anos em núcleos 

dispersos e descontínuos. E, recentemente, a implantação de empreendimentos maiores que 

se intitulam “bairros privativos”, com a ideia de que o bairro seja também a próxima dimensão 

de cidade a ser privatizada e sob o controle de particulares.

[...] já na metrópole contemporânea a forma e a continuidade do tecido urbano deixam de 

serem metas para tornarem-se condicionantes. As duas palavras-chave utilizadas para des-

crever física e funcionalmente o novo organismo, desde os anos 70 quando o fenômeno 

se tornou patente, são fragmentação e dispersão. Ambas apontam a tendência do território 

a romper as continuidades urbanas tradicionais (fragmentação) e, como resposta, gerar 

núcleos de atividades difusos e insulados (dispersão) (MEYER, 2000, p.3).

 

Desse modo, podemos dizer que se estimula não a construção da cidade como local de con-

vívio, com urbanidade, mas sim da Anticidade. Como definido por Sánchez (2009, p.11): “En-

tende-se que a cidade é o lugar do encontro, da diversidade de atividades e classes sociais. 

Anticidade vem a ser um modelo que se contrapõe a essa diversidade, que busca a homoge-

neidade, o isolamento.”

As ruas, como apontado por Rolnik (1997, p. 31), são realmente mera passagem e circulação 

dos mais variados tipos e entre si conflitantes (caminhões, automóveis, motocicletas), sendo 

a implantação dos condomínios a maior expressão da Anticidade, como lemos na definição 

dessa tipologia urbana dada por Eppinghaus: 
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Podemos dizer que esse modelo de concentração residencial se caracteriza pela organiza-

ção de seu espaço por particulares, diferenciando-se do seu entorno tanto em padrões de 

desenho espacial quanto em instrumentos de fechamentos como muros, grades, portões 

ou guaritas. O conjunto edificado volta-se para o interior que abriga a comunidade, que 

tende a ser socialmente homogênea e protegida da vida extra-muros (op cit., 2004, p. 43).

 

Direcionados para as classes de renda média e alta, os condomínios estudados são equipa-

dos com itens de lazer, com projetos estilizados e campanhas publicitárias que procuram 

estimular a venda de seus empreendimentos, utilizando-se, em alguns casos, do referencial 

homônimo do bairro tombado, como marca de qualidade e identificação.

A metodologia utilizada neste trabalho foi o levantamento inicial de conceitos teóricos em relação 

à problemática proposta, com referências essenciais sobre as relações entre a cidade e as relações 

sociais, autores como David Harvey (1989) e Tereza Pires do Rio Caldeira (2000), a importância da 

moradia nas relações sociais, a verticalização e o desenvolvimento imobiliário na cidade de São 

Paulo, em estudos como de Flávio Villaça (1999), Nadia Somekh e Cândido Malta Campos (2002), 

Nestor Goulart Reis (1994), entre outras referências. Outra importante fase da pesquisa envolveu 

a análise e o levantamento histórico da área em estudo, assim como de seus espaços envolvidos 

e equipamentos, frente ao desenvolvimento de São Paulo e ao avanço do mercado imobiliário.

Para a estruturação do trabalho, o primeiro passo foi delimitar a área da pesquisa, que abrange 

um espaço maior do que a divisão nominal e administrativa do bairro Interlagos. Para isso, foi 

necessário um levantamento do espaço identificado pelos usuários, mídia e comercialmente 

como Interlagos, dos condomínios em seu entorno e a compreensão da expansão do mer-

cado imobiliário na região. 
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Definida a área foi necessário o levantamento dos dados secundários, produzidos principal-

mente pela visita in loco e por material disponibilizado pela Empresa Brasileira de Estudos do 

Patrimônio (EMBRAESP) e pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Admi-

nistração de imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI SP) e o seu rebatimento 

na compreensão dos marcos legais, nesta pesquisa as Leis de Zoneamento e o Plano Regional 

de Santo Amaro, possibilitando a periodização e o recorte temporal.

Com o histórico, a periodização, as informações sobre o bairro e a legislação foi possível desta-

car quais os marcos relacionados a esses períodos, definindo, assim, os estudos de casos que 

seriam necessários para a análise das transformações da forma de morar, em distintos períodos, 

entendendo Interlagos como uma amostra daquilo que aconteceu na cidade de São Paulo.

Esta estrutura foi organizada em quatro principais capítulos, além das Considerações Finais e 

Referências. No primeiro capítulo, conceitua-se a base da análise através das questões sobre 

privatização do espaço público, Anticidade e todos os conceitos envolvidos na sua espacia-

lização, assim como o estudo da segregação do espaço construído e a regressão da urbani-

dade na cidade através das formas de moradia.

No segundo capítulo, do ano de 1937, com a inauguração do loteamento Residencial de In-

terlagos, até a industrialização efetiva de Santo Amaro, às margens do rio Jurubatuba, na 

década de 1950, apresentamos o histórico do bairro e a definição da área de estudo, assim 

como dos equipamentos e importantes áreas que compõem o bairro. Interlagos possui suas 

particularidades que acabam por identificar essa região, porém o descritivo desses espaços 

e usos denota o desenvolvimento urbano na cidade contemporânea. Também é abordado o 

uso de espaços privados e particulares, não só residenciais, mas de lazer e esportivo, como é 

o caso dos clubes particulares (como o São Paulo Golf Clube) e do Autódromo de São Paulo, 

que, apesar de pertencer à Prefeitura, possui usos restritivos na maior parte do tempo de 
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seu funcionamento. Além dos bairros operários periféricos, como é o caso da vila de Cidade 

Dutra, também construído pela Auto-Estradas S/A, e das demais áreas residenciais da região, 

ocupadas, em vários exemplos, por trabalhadores das indústrias.

No terceiro capítulo são abordados os vazios da capital, existentes pelo tecido descontí-

nuo, a aplicação da legislação e a importância do eixo sul comercial. Analisa-se aqui um dos 

primeiros condomínios em grandes áreas da cidade de São Paulo, o Condomínio Residencial 

Santa Elena, construído em 1983 e contíguo ao loteamento fechado da Chácara Flora com 

sua grande área verde. Sua implantação ocorre justamente em uma área remanescente de 

antigas chácaras da região.

No quarto capítulo apresentamos os estudos dos vazios industriais após a reestruturação 

produtiva e a atuação do mercado imobiliário nessas prováveis áreas. Os estudos de casos 

são referências a essas atuais produções de moradias. O empreendimento Condomínio Fut-

tura, projetado ainda em uma área de vazio urbano, foi selecionado pela disponibilização de 

informações em relação à metodologia de implantação de um condomínio-clube na região. 

Ou seja, como esse empreendimento foi projetado, lançado e estudado pelo mercado, antes 

e depois de sua comercialização. O condomínio VIVA Jardim do Golf, já construído em um ter-

reno que abrigava uma indústria, e, por fim, o condomínio Terrara, ainda em fase de comer-

cialização, mas que apresenta um novo conceito de comercialização chamado “bairro priva-

tivo”, em uma antiga área industrial de 200.000 m². Período de 1983 até os dias atuais (2010). 

Foram selecionados esses três estudos de caso por que são paradigmáticos das tendências 

criadas e analisadas pelo mercado, especificamente para seus consumidores.

Esses empreendimentos trazem transformações ao longo do desenvolvimento dos seus pro-

jetos e da comercialização do produto imobiliário urbano. No loteamento residencial, como 

a intenção era a venda de terrenos e o investimento em lotes de uma região da cidade, esta 
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era ainda alvo de projeto, mesmo com princípios do urbanismo moderno, ou seja, de modo 

segregado. O projeto de habitação em condomínios fechados, decorrentes dos vazios e áreas 

disponíveis na cidade, passa a ser o objeto de comercialização pelos agentes construtores que 

criam o produto para atender às expectativas de seus habitantes e usuários, geradas tanto pelos 

problemas enfrentados na cidade, como violência e carência de áreas verdes, quanto pelos ape-

los sugeridos e instigados pelo próprio marketing imobiliário como incentivos à venda.

Finalmente, concluímos que houve uma perda de urbanidade na região de Interlagos, pois 

constatamos um processo de privatização do espaço público. Como não é mais possível atuar 

na abertura de novos lotes e no contínuo espraiamento da cidade, devido à sua enorme ex-

pansão que ultrapassou seus limites municipais e em áreas de preservação ambiental, o mer-

cado que comercializa a habitação passa a atuar nos vazios existentes e passíveis de novas 

construções, voltando-se para o lote, para o empreendimento e para o seu objeto de comer-

cialização, sem o comprometimento com a permanência da vida urbana.
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CAPÍTULO 01
A PRIVATIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E A REGIÃO DE INTERLAGOS
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1.1  A CIDADE CONTEMPORÂNEA E AS FORMAS DE MORAR

Uma das formas de construção do espaço urbano nos é explicitada pelo modo como o 

homem dispõe e organiza a sua moradia. Heidegger (1954, p.3), na discussão que faz sobre a 

essência do que é construir e habitar, descreve a estreita relação de como o homem, relativa-

mente à sua própria existência, constrói o espaço e se apropria do mesmo através do habitar: 

“A referência do homem aos lugares e através dos lugares aos espaços repousa no habitar. 

[...] Construir é edificar lugares. Por isso, construir é um fundar e articular espaços. Construir é 

produzir espaços”. 

O Habitar, para Heidegger (2006), é o modo pelo qual o homem revela a sua existência e 

materializa o espaço ao qual pertence. Entretanto há nisso uma problemática, apontada pelo 

próprio autor como a “crise do habitar”, que transcende os problemas estruturais ou de or-

dem física e está relacionada às questões do aspecto social e de sociabilidade do homem, 

assim como a questões políticas e econômicas. O Homem não apenas se dispõe no espaço e 

o utiliza de modo involuntário e independente: como descrito por Kowarick (1979), “a distri-

buição espacial da população reflete a condição social dos habitantes da cidade, espelhando 

no nível do espaço a segregação imperante no âmbito das relações econômicas” (op cit., p. 30) 

e, ainda, o “problema habitacional não pode ser analisado isoladamente de outros processos 

sócio-econômicos e políticos mais amplos, não obstante nele se condensar um conjunto de 

contradições específicas” (op cit., p. 55). 

Ao analisar a forma e a distribuição da moradia urbana podemos entender as transforma-

ções sociais, econômicas e políticas da cidade e com melhor detalhe o que ocorre com 

o indivíduo urbano. As construções das moradias não são apenas marcadas por elemen-

tos técnicos, de racionalização de construções, ou por adornos estéticos, por exemplo, são 
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consideravelmente influenciadas pela aparência social e distinção a que o indivíduo quer 

pertencer. Harvey (1989), utilizando o texto “Soft city”, de Jonathan Raban (1974), se apro-

funda na questão da cidade e a intenção da notação aqui é especificamente transpor o seu 

discurso para a moradia:

À tese de que a cidade estava sendo vitimada por um sistema racionalizado e automa-

tizado de produção e consumo de massa de bens materiais, Raban opôs a idéia de que, na 

prática, se tratava principalmente da produção de signos e imagens. Ele rejeitava a concep-

ção de uma cidade rigidamente estratificada por ocupação e classe, descrevendo em vez 

disso um individualismo e um empreendedorismo disseminados em que as marcas da dis-

tinção social eram conferidas em larga medida pelas posses e pela aparência (op cit., p. 15).

Santos (1993, p. 96) define como sítio social os espaços particulares da cidade que são cria-

dos em um contexto de valor social, que é empregado ao local físico, e faz um destaque à 

questão da moradia:

Criam-se sítios sociais, uma vez que o funcionamento da sociedade urbana transforma 

seletivamente os lugares, afeiçoando-os às suas exigências funcionais. É assim que certos 

pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias mais atrativas e, também, uns e outros, 

mais valorizados. Por isso são atividades mais dinâmicas que se instalam nessas áreas privi-

legiadas; quanto aos lugares de residência [grifo nosso], a lógica é a mesma, com as pessoas 

de maiores recursos buscando alojar-se onde lhes pareça mais conveniente, segundo os 

cânones de cada época, o que também inclui a moda.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

31

Capítulo 1:
A privatização do espaço público e a região de Interlagos

Em relação à habitação produzida nas cidades, existe uma provisão das 

distinções de moradia com o intuito de gerar valorização e, como resul-

tado, a especulação e quantificação (rápida venda, melhor custo e lucros 

obtidos) para a comercialização imobiliária. Distinções estas voltadas aos 

indivíduos que adquirem determinada moradia e que buscam, intencio-

nalmente ou não, um diferencial de vida urbana, sendo elas residências 

em bairros nobres (Figura 1), como “sítios sociais”, ou condominiais, pelas 

imponentes fachadas de suas guaritas ou seguranças às portas (Figura 2).

Segundo Kotler (1997, p. 161), os indivíduos selecionam, compram, usam e 

dispõem de bens para satisfazer suas necessidades e desejos. Transpondo o 

conceito para a moradia, ela é a espacialização e figuração, na cidade, destas 

aquisições, quando realizadas por grupos de moradores com determinado 

poder aquisitivo e possibilidade de escolha. A aquisição de bens imóveis 

também é aplicada a grupos e organizações na aquisição comercial, ou in-

dustrial, mas essas esferas de negócios imobiliários envolvem fatores que 

extrapolam o indivíduo e a sua escolha pessoal. Entretanto a habitação pro-

porciona um diferencial individualista e o produto imobiliário existe para 

responder a essa demanda social nas cidades, e, claro, a efetivação da venda. 

Em Interlagos há um interessante histórico de formação desse mercado de 

venda de moradias. Encontramos no Filme-Folheto (MENDES; CARVALHO, 

2000, p. 55), feita pela Auto-Estradas S/A, que era o material de comerciali-

zação e divulgação do Bairro de Interlagos, ou melhor, da “Cidade Satélite 

Balneária de Interlagos”, esse apelo a uma nova forma de viver. Só que, 

neste caso, era para atrair compradores e investidores a um loteamento, 

distante da capital, que propunha uma cidade ideal:

Figura 1: Imponente residência na Rua Tchecoslováquia no bairro de Interlagos. 

Fonte: fotos da autora em 15 de maio de 2010.

Figura 2: Fachada da Portaria do IEPE Golf Club, na Av. Eng. Alberto de Zagottis. 

Fonte: fotos da autora em 15 de maio de 2010
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Convite para um Passeio: São Paulo a maior cidade industrial do continente Sul-Americano, 

centro importante da atividade agrícola e comercial, cresceu sem ter havido a previsão da 

grande metrópole que havia de ser.

As suas indústrias necessariamente foram-se localizando em áreas próximas às três estra-

das de ferro que circundam a capital ao sul, a leste e a ao norte; o seu comércio foi invadin-

do o centro, primitivamente ocupado por residências finas; estas então só encontraram a 

possibilidade de se desenvolver em direção a oeste, surgindo primeiro a Avenida Paulista, 

logo a Vila América, e a seguir os atuais bairros mais distintos da cidade: o Jardim América, 

o Jardim Paulista, o Jardim Europa (MENDES; CARVALHO op cit., p. 55).

Existe aqui uma referência a essa áreas, consideradas nobres, para a exposição do que se pre-

tende comercializar, expondo a área dos jardins como um exemplo perfeito de urbanização:

O Jardim América foi o primeiro caso de um plano de urbanização perfeita para a criação de um 

bairro residencial da capital; as restrições estabelecidas ao serem vendidos os lotes permitiriam 

esse aspecto encantador de casas em meio a jardins; essas restrições impediram a detestável 

promiscuidade de edifícios comerciais, de prédios de apartamentos e luxuosos palacetes [grifo nos-

so]. Poucos anos bastaram para demonstrar que apesar de ser bem mais custosa a criação de 

bairros dessa ordem, dotados de grandes avenidas, de parques, de jardins, e de todos os melho-

ramentos urbanos, o resultado é amplamente compensador (MENDES; CARVALHO op cit., p. 55).
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E conclui com a ideia de que o crescimento da cidade é o futuro promissor:

Esse valioso exemplo deverá servir de estímulo para que os proprie-

tários de terrenos façam cada vez com mais capricho a urbanização 

dos mesmos, e deverá servir também de orientação para bem esco-

lher por parte das pessoas dispostas a adquirir lotes nos bairros em 

formação em torno da antiga cidade. Este pequeno Filme-folheto é 

um sincero hino a São Paulo; o passeio a que através das suas pá-

ginas convidamos o leitor, mostrando o maravilhoso crescimento 

que vem se operando, deverá servir para criar uma visão da grande 

cidade do futuro (MENDES; CARVALHO, op cit., p. 55).

Aparece, então, a ideia de cidade criada, a partir de um referencial nobre, 

para a comercialização dos lotes de Interlagos, onde a pretensão maior é a 

de proporcionar uma nova concepção de vida, um melhor futuro. 

E encontramos hoje, da mesma forma, mas em outra escala, esses mesmos 

referenciais publicitários de investimento em melhor qualidade de vida 

relacionada à aquisição de moradias. É a ação das empresas imobiliárias 

em criarem os seus “sítios sociais”, que podemos notar nas campanhas a 

seguir. Os anúncios trazem como principal slogan a “Vida” melhor que os 

empreendimentos podem proporcionar (figuras 3 e 4). 

Acima Figura 3 – Página do site do Empreendimento Interclube Condomínio, conceito. 

Fonte: Disponível em: <http://www.interclubecondominio.com.br>. Acessado em: 15 jul. 2010.

Abaixo Figura 4 – Página do site da Construtora MAC, do Empreendimento VIVA Jardim do Golf, Projeto. 

Fonte: Disponível em: <http://www.mac.com.br/imovel-detalhe/viva-jardim-do-golf>. Acessado em: 15 jul. 2010.
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Interessante notar que no empreendimento VIVA Jardim do Golf (Figura 4) 

a distinção está na vista para o bolsão residencial, no caso, Jardim Campo 

Grande, pois a sua localização é justamente no distrito Jurubatuba, antiga 

área industrial. Observamos na imagem (Figura 5) o local do condomínio, 

à esquerda as fábricas da região e à direita o loteamento residencial, sendo 

que os edifícios darão vista ao residencial, para criar um novo sítio dentro 

de uma área ainda industrial. Na concepção de vendas, habitar em áreas 

industriais não remete à qualidade de vida, como proposto em seus anún-

cios, por isso o destaque ao residencial ao lado.

No Empreendimento Terrara (Figura 6), que propõe um bairro privativo em 

200.000 m² no antigo terreno da Villares, identificamos a segurança como 

fator relacionado à melhor qualidade de vida, que proporciona distinção 

aos moradores: “No Terrara você vai se divertir e aproveitar os melhores mo-

mentos da sua vida. Para isso acontecer, é necessário que você e sua família 

estejam tranqüilos e seguros de que nada de ruim pode acontecer. É aqui que 

entra a nossa equipe de segurança, que trabalha 24 horas por dia para trazer 

a você todo o conforto e segurança que você e sua família necessitam. Sem 

falhas.” Um verdadeiro apelo de marketing por prometer “que nada de ruim 

pode acontecer”, ou mesmo “sem falhas”? Como a área é muito grande e 

a proposta é de um bairro privativo, a ideia é passar segurança total, ou 

mesmo controle total em uma área particular. Notamos, também, a refer-

ência ao bairro residencial Interlagos, sendo que o empreendimento está 

no parque industrial do Jurubatuba.

Figura 5 – Vista aérea no folder do empreendimento Viva, localização. 

Fonte: Cyrela, folder de vendas 4 de maio de 2009.
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Figura 6 – Página do site da Incorporadora Brookfield com o Empreendimento Terrara, Bairro planejado. 

Fonte: Disponível em: <http://www.br.brookfield.com/brookfieldbr/v2/hotsites/meuinterlagos/conheca-o-terrara/bairro-planejado/>. 

Acessado em: 21 jul. 2010.
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Os processos envolvidos de comercialização e marketing imobiliários compreendem vários 

fatores, como descrito por Righi e Castro (2008):

Análise de mercado feita por meio da demanda e da oferta; avaliação das possibilidades de 

diferenciação competitiva em face das demais empresas; estudos de viabilidade e desen-

volvimento de novos produtos; e desenvolvimento de estratégias de comercialização (op 

cit., p. 454).

Verificamos, nesses casos, um processo de produção imobiliária, que, se por um lado, os in-

divíduos e consumidores são agrupados segundo determinados perfis, classes, hábitos e pa-

drões de consumo, por outro lado, temos a criação de diferenciais destes produtos em relação 

às suas vantagens competitivas de outros concorrentes num determinado segmento de mer-

cado: um agrupamento e ao mesmo tempo uma distinção do produto. Atender, inicialmente, 

às diversas exigências individuais seria inviável, por isso há a necessidade de agrupamento de 

interesses em comum para avaliação e estudo do que será projetado e construído. A partir daí 

o que ocorre é que o agente construtor das habitações urbanas configura e idealiza, com base 

nesta específica parcela da população, desejos, sonhos e projeção de futuro na vida urbana. 

Por isso, no que refere ao projeto e à construção dessas moradias, 

Os elementos de projeto mais valorizados, contudo, envolvem forte tendência a reduzir as 

características estéticas do projeto de arquitetura aos seus aspectos mais aparentes e as-

similáveis por um determinado público-alvo, em termos de imagem exterior, ambientação 

paisagística, acabamento interno e mesmo mobiliário (op cit., p. 455).
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Os diferenciais são gerados particularmente a cada empreendimento 

ou lançamento, e dependerão de valores que podemos classificar como 

reais (localização, infraestrutura existente, ambiente natural envolvido) ou 

publicitários (são os itens criados para comercialização dos seus produtos 

pelas incorporadoras ou construtoras, como as plantas decoradas, os no-

vos nomes de “bairros” ou referências a localizações sem que o projeto es-

teja realmente no local, a utilização dos nomes reconhecidos de arquitetos, 

os ambientes e equipamentos internos dos condomínios, as campanhas 

de marketing e todo material envolvido). Dependendo de cada produto 

imobiliário, teremos os itens reais e publicitários destacados para conferir 

a distinção necessária à sua comercialização.

Passamos, então, a entender o condomínio fechado como parte da ideia de produto capita-

lista nas cidades contemporâneas, como discutidas por Harvey (1989): 

Contudo, na qualidade de produtores de mercadorias em busca de dinheiro, dependemos 

das necessidades e da capacidade de compra dos outros. Em conseqüência, os produtores 

têm um permanente interesse em cultivar ‘o excesso e a intemperança’ nos outros, em ali-

mentar ‘apetites imaginários’ a ponto de as idéias sobre o que constitui a necessidade so-

cial serem substituídas pela ‘fantasia, pelo capricho e pelo impulso’ [...] O prazer, o lazer, a 

sedução e a vida erótica são trazidos para o âmbito do poder, do dinheiro, e da produção 

de mercadorias (op cit., p. 99).
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Harvey complementa analisando o modo de produção e acumulação flexíveis da fase pós-

modernista, na qual facilmente reconhecemos essa consequência para a produção de mora-

dias contemporâneas:

A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo, portanto, por uma atenção 

muito maior às modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de ne-

cessidades e de transformação cultural que isso implica. A estética relativamente estável do 

modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias de 

uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e 

a mercadificação de formas culturais (op cit., p. 148).

 

Quando feita a análise dos condomínios residenciais fechados, com várias unidades habita-

cionais, em duas ou mais torres, que é especificamente o objeto da nossa pesquisa, notamos 

um maior agrupamento de diferenciais “artificiais” possíveis de serem criados. Como descrito 

por Righi e Castro (2008): 

Os tipos de produtos imobiliários para o mercado resultam da confluência de uma série 

de requisitos de caráter técnico e social aos quais os edifícios devem corresponder. Não 

cabe desenvolver a análise do conjunto desses requisitos, mas dois deles devem ser men-

cionados pela importância que têm adquirido nas estratégias de projeto do produto ins-

piradas por técnicas mercadológicas: o caráter defensivo e de separação em relação aos 

espaços públicos que acentua a idéia de enclave auto-suficiente dos condomínios fecha-

dos; e o conjunto de equipamentos técnicos que inclui vigilância eletrônica com circuito 

fechado de TV, facilidades de telecomunicação, regulação do consumo de energia e água 
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por meio de dispositivos ‘inteligentes’, etc. Com base nessas consi-

derações, pode-se levantar a hipótese de que uma tipologia latente 

no próprio processo imobiliário tende a se cristalizar numa norma 

implícita, cuja influência incide sobre a criação de tais produtos, 

transformando-se em ‘senso comum’, isto em uma verdadeira tipo-

logia (op cit., p. 458).

Notamos, então, que o condomínio fechado, em sua projeção, é o em-

preendimento que mais agrega valor distintivo ao seu produto final, por 

buscar atrair novos compradores muitas vezes próximos ou até mesmo 

vizinhos às áreas em lançamento. Podemos notar isso com os dados ob-

tidos em pesquisa internas sobre o mercado imobiliário, realizadas pelas 

próprias incorporadoras ou das empresas que comercializam os imóveis, 

como parte do reconhecimento dos agrupamentos de possíveis compra-

dores de lançamentos na região. No quadro (Figura 8) e mapas (figuras 7 

e 9) a seguir, observa-se parte da pesquisa interna pós-venda, a análise 

migratória, em que é possível obter os endereços origens dos compra-

dores de um empreendimento residencial na região de Interlagos, reali-

zado por um departamento especializado da empresa – inteligência de 

mercado. Nela podemos notar, no quadro com a Média Geral, que 41,02% 

dos novos proprietários são originários do próprio distrito de implantação 

do condomínio, ou, considerando os distritos de Campo Grande e Cidade 

Ademar (vizinho imediato), obtemos 61,76% de moradores próximos que 

adquirem unidades. 

Figura 7 – Localização do empreendimento Condomínio Futtura, na Av. João Peixoto Viegas, 195, 

Distrito Campo Grande. Renda obtida pelo Censo de 2000. Mapa parte integrante da pesquisa de 

mercado realizada em 16 de novembro de 2010, sem escala. 

Fonte: Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários, cedida em 19 de novembro de 2010.
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Figura 8 – Tabela com as Zonas de Valor do endereço origem dos compradores. Análise Migratória do Condomínio Futtura, localizado na Av. João Peixoto Viegas, 195, 

Distrito Campo Grande, sem escala. 

Fonte: Coelho da Fonseca, cedido em 30 de setembro de 2010.
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Figura 9 – Mapa com localização espacial do endereço origem dos compradores e, em destaque (amarelo), a localização do condomínio Futtura, sem escala. 

Fonte: Mapa parte integrante da pesquisa de mercado realizada em 16 de novembro de 2010 da Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários, cedida em 19 de 

novembro de 2010.
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As demais tabelas (Figura 8) demonstram os destinos dos compradores 

com base em cada torre do empreendimento, sendo que cada uma delas 

possui diferentes áreas internas e algumas características:

• Torre Oásis – 144m² de área privativa (com quatro dormitórios, duas 

suítes, duas vagas e terraço com churrasqueira), sendo que 31,11% vieram 

do mesmo distrito de implantação do empreendimento e foram vendidas 

46 unidades das 104 disponíveis;

• Torre Brise – 122m² de área privativa (com quatro dormitórios, uma suíte, 

duas vagas e terraço com churrasqueira), sendo que 37,23% vieram do 

mesmo distrito de implantação do empreendimento e foram vendidas 84 

unidades das 104 disponíveis;

• Torre Ilha – 112m² de área privativa (com quatro dormitórios, uma suíte, 

duas vagas e terraço com churrasqueira), sendo que 56,92% vieram do 

mesmo distrito de implantação do empreendimento e foram vendidas 86 

unidades das 100 disponíveis.

É possível notar que quanto maior a área, e consequentemente o valor final 

do imóvel, o destino dos compradores é mais pulverizado, que é justamente 

uma das consequências da procura por imóveis mais distantes, com uma 

maior área interna. De outro modo, quanto menor a área, e consequen-

temente menor o valor final do imóvel, mais concentrados são os destinos 

dos compradores e quase a totalidade das unidades foi vendida. O próprio 

levantamento da empresa faz essa consideração quando relaciona a área de 

origem dos compradores com a área nova adquirida (Figura 10):

Figura 10 – Análise de crescimento, parte da Análise Migratória do Condomínio Futtura, realizada em 

16 de novembro de 2010. 

Fonte: Coelho da Fonseca, cedido em 19 de novembro de 2010.
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Outro importante fator é a classe econômica para a qual os empreendimentos serão direcio-

nados e esta classe, por sua vez, está diretamente relacionada à localização. A base do ma-

peamento2 de estudos e análises do mercado é sempre feita sobre a espacialização da renda 

da população, com base nos censos publicados. Cada empreendimento se encaixa e é for-

malizado levando-se em consideração a renda da população na sua região de implantação, 

ou seja, o valor médio da renda da população ajudará a compor o valor por metro quadrado 

da unidade, o valor da parcela no financiamento (atualmente o valor da parcela é mais signifi-

cativo do que o valor final do imóvel), da metragem interna de cada unidade, da quantidade 

de vagas de estacionamento, do número de dormitórios, e assim por diante. Como vimos no 

mapa anterior (Figura 7), a base (legenda e cores do mapa) é a renda em classes e a maioria 

dos compradores advém de áreas com a mesma classe social (Figura 9), onde o próprio edifí-

cio promove e estimula uma concentração em uma mesma área. Considerando a classe social 

em que está inserido o empreendimento (a pesquisa utiliza como base o censo de 2000, em 

relação à renda média das moradias da região), é possível notar que a grande maioria acaba 

mantendo ou aumentando a classe social quando comparado à sua residência anterior.

Ainda com base na pesquisa anterior é possível notar que as configurações dos apartamentos, 

apesar da alteração das metragens, não são diversificadas. Todas as metragens possuem a mesma 

quantidade de dormitórios e vagas e varandas equipadas com churrasqueira. Ou seja, o mais im-

portante é o valor do imóvel, resultado da metragem, e que está, por sua vez, diretamente relacio-

nado à classe que irá atrair. Esta é uma característica dos projetos habitacionais contemporâneos 

que são construídos com base na metragem diretamente proporcional ao valor final do imóvel e 

não quanto à qualidade interna que pode oferecer, já que todos são projetados com praticamente 

os mesmos ambientes e divisões. Se repararmos nas plantas a seguir, veremos (apesar das dife-

rentes metragens) praticamente os mesmos ambientes projetados e ajustados às unidades habi-

tacionais, e, neste caso, mesmo considerando diferentes empreendimentos (figuras 11, 12 e 13): 
2 Analisaremos em capítulo posterior as demais informações contidas na pesquisa 

do Condomínio Futtura.
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Figura 11 – Unidade Terrara com 79m², análise e estudos feito pela autora. 

Fonte: Site do empreendimento. Disponível em: <http://www.br.brookfield.com/brookfieldbr/v2/

hotsites/meuinterlagos/conheca-o-terrara/plantas/>. Acessado em: 15 set. 2010.

Figura 12 – Unidade Futtura com 110m², análise e estudos feito pela autora. 

Fonte: Site do empreendimento. Disponível em: <http://www.stuhlberger.com.br/admin/public/uploads/

imoveis/a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c/projeto/planta_110m.jpg >. Acessado em: 15 set. 2010.
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Figura 13 – Unidade Viva Jardim do Golf com 163m², análise e estudos feito pela autora. 

Fonte: Site do empreendimento. Disponível em: <http://www.mac.com.br/imovel-detalhe/viva-jardim-do-golf>. 

Acessado em: 15 set. 2010.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

46

Capítulo 1:
A privatização do espaço público e a região de Interlagos

Segundo Amorim e Loureiro (2005), em um comparativo com apartamentos dos anos 70: 

O apartamento de três quartos é a solução mais comum para famílias de classe média. Em 

todos os casos, o programa é cuidadosamente dividido em zonas ou setores que estru-

turam atividades domésticas de uma maneira particular, cada zona dedicada a um con-

junto de atividades e relacionada a um grupo de moradores. Esta estrutura setorial ordena 

a interação potencial entre os habitantes, visitantes e estranhos, tornando-a previsível e 

carregada de significado social. Esta regra é mantida, até mesmo quando o tamanho do 

apartamento é reduzido para ser adaptado à capacidade de compra de potenciais con-

sumidores. Por exemplo, um apartamento de três quartos comercializado nos anos 1970 

teria em torno de 160.00 m², enquanto que os produtos recentes oferecidos ao mercado 

têm 80.00m², mantendo, no entanto, os mesmos setores funcionais.

Atualmente, nos apartamentos construídos simultaneamente, mesmo em distintas áreas, nota-

mos o mesma regra. Evidentemente, alguns pequenos espaços ou banheiros são acrescidos 

ou supridos, mas são as mesmas ideias e ambientações de áreas básicas, como salas, terraços, 

dormitórios (podemos notar que as setorizações são as mesmas, assim como as dimensões são 

similares, sendo que apenas a suíte master altera-se, acrescida ou não de espaços para armários), 

cozinha e área de serviço com espaços acoplados, mantidos mesmos em diferentes tipologias 

e metragens, como se não houvesse diferença na aquisição de qualquer uma destas unidades 

(plantas inseridas com a mesma escala). Essas plantas decoradas, e sugeridas de usos, basica-

mente “camuflam” as metragens reais. Com os exemplos anteriores é possível notar como as uni-

dades habitacionais estão mais relacionadas a uma produção comercial e idealizadas segundo 

parâmetros mercadológicos e de exposição publicitária. Parâmetros esses baseados nas classes 

e renda da população com a qual se pretende comercializar determinado “produto” imobiliário. 
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Essa relação entre a classe da população e a renda, com a localização do empreendimento, 

nos remete a outra característica na formação socioespacial da cidade, também presente em 

Interlagos: a Segregação Urbana. Analisaremos essa questão a seguir, e, especificamente, o 

que ocorreu em Interlagos.

1.2  A SEGREGAÇÃO URBANA E A REGRESSÃO NA CIDADE DA URBANIDADE EM 

PROJETOS DE HABITAÇÃO 

O estudo da Segregação através da espacialização da moradia é essencial para a compreen-

são dos processos de transformações que ocorrem na cidade de São Paulo, especificamente 

a região de Interlagos3.

E esse aspecto é fundamental para que se compreenda por que a Cidade Satélite Balneária de In-

terlagos não representou um exemplo de implantação e planejamento de uma determinada área. 

Existe, sim, um valor intrínseco ao local pelos seus aspectos históricos e de formação, e de 

importantes equipamentos para a cidade. Mas não se trata de uma implantação que tenha 

sido um modelo urbano, em que, por exemplo, a Urbanidade tenha se desenvolvido e gerado 

melhores espaços construídos ou influenciado o seu entorno. Ao contrário, o que se vê é uma 

região que ao longo do tempo sofre vários processos de desgaste, degradação, abandono, e, 

pode-se até dizer, esquecimento, em que algumas de suas áreas (e principalmente as mais 

elitizadas) permanecem cada vez mais fechadas e sem qualquer comunicação com o seu en-

torno. Em Interlagos, na implantação do bairro-jardim, propriamente dito, podemos notar a 

segregação pelos próprios conceitos empregados, com a setorização de bairros (alta classe e 

de operários). No entanto a maior consequência da segregação na área se deu por três fatores 

3 No capítulo 1.3 definiremos a área de Interlagos. Mas é importante ressaltar 

aqui, para melhor compreensão dos conceitos empregados, que o termo 

acima, região de Interlagos, não é apenas o bairro tombado, estritamente 

residencial. Do contrário estaríamos excluindo o Autódromo, o bairro Cidade 

Dutra, os clubes e outras regiões, como estudaremos a seguir.
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principais: pela distância da região de Interlagos desses locais ocupados pelas classes altas; 

pela população de baixa renda que encontrou opção de moradia próxima à região; e, final-

mente, pela implantação dos condomínios fechados, fenômeno da cidade contemporânea.  

Para compreender melhor esse processo no bairro é necessário definir segregação e seus 

agentes. Villaça (2001, p. 352), quando propõe discutir sobre a ação do mercado imobiliário, 

deixa claro que ele é responsável pela produção e reprodução da segregação nos espaços da 

cidade. Mas ele não é o responsável pela segregação. Em seguida, para melhor compreensão 

desse conceito, dá uma definição que podemos dotar como para a segregação:

O comando das camadas de mais alta renda na estruturação do espaço intra-urbano e so-

bre o setor imobiliário. [...] Tal tendência [de localização das classes mais altas] revela o con-

trole, por parte delas, do processo de estruturação do espaço intra-urbano, processo que 

se concretiza sob o império do controle dos tempos de deslocamento dos seres humanos 

e da ocupação das áreas ambientalmente mais agradáveis.

Ou seja, a classe alta se utiliza de agentes construtores do espaço para reproduzir suas ideolo-

gias e predomínio sobre a cidade. Nesse setor, influenciado diretamente por essas classes, são 

investidos os maiores recursos urbanos. No caso de São Paulo, o quadrante Sudoeste, como 

discorrido por Villaça (op cit., p. 352). 

A implantação do projeto da Cidade Balneária foi uma tentativa de reprodução de um espaço 

elitizado em uma direção diferente ao que estava sendo produzido pela alta classe paulistana 

na época. Não recebeu os mesmos investimentos e não obteve o avanço de sua área similar 

aos espaços criados para a elite urbana, que continuam bem estruturados e integrados à ci-

dade, como os Jardins. Compreendemos melhor esse aspecto pela análise de Caldeira (2000, 

p. 319) sobre os bairros mais bem estruturados:
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A maioria dos bairros centrais de São Paulo, aqueles com uma boa infra-estrutura urbana 

e que a elite conservou para si [grifo nosso], tradicionalmente misturou funções e manteve 

um uso relativamente intenso e heterogêneo do espaço público. Alguns desses bairros são 

bem sofisticados, com lojas de luxo e restaurantes (especialmente os Jardins, mas também 

Higienópolis e Itaim Bibi). Nessas áreas as ruas são ainda usadas por pessoas de vários gru-

pos sociais e os ricos andam nas mesmas calçadas que os pobres. 

 

Mas a intenção neste comparativo não é de enaltecer essas áreas, que continuam pertencen-

do a uma determinada classe social elitizada, conforme podemos verificar na continuidade 

do texto de Caldeira (op cit., p. 319):

No entanto, essas ruas são vigiadas por um exército de guardas privados e câmeras de 

vídeo (cada prédio costuma ter pelo menos uma). Além disso, nesse tipo de bairro, assim 

como no centro, os proprietários têm usado sua criatividade para inventar meios de manter 

as pessoas indesejáveis à distância.

 

Interlagos e região estavam longe desse espaço de influência, mesmo tendo criado um lote-

amento para altas classes, que se manteve fechado e segregado em seus limites. Seu desenho 

foi muito similar, não por ser uma cópia dos bairros da Cia City, mas por que eram esses os 

princípios considerados modernos e ideais na implantação de lotes exclusivos. Como conse-

quência, Interlagos não expandiu sua área de influência, seus restaurantes, comércio, hotéis, 

até mesmo a praia, que ou não se efetivaram ou saíram de lá, ou mesmo possuem o uso pre-

cário e sem nenhum tipo de investimento e infraestrutura, principalmente pelo setor público, 
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como é o caso da utilização pela população de baixa renda, das bordas da represa para lazer 

e recreação. Foi estagnado pela legislação, pela população, pela falta de investimentos do 

poder público durante anos, pela sua localização longe das áreas mais nobres da cidade. Não 

se tornou um enclave totalmente fechado, como o loteamento da Chácara Flora, mas Interla-

gos não recebeu os mesmos investimentos e projetos de desenvolvimento (principalmente 

viários) como nas áreas mais centrais, ou mesmo dentro da área de influência da classe alta da 

cidade. O bairro popular Cidade Dutra, apesar de construído para a classe operária, também 

contou com os mesmos princípios do conceito bairro-jardim, mas em escala reduzida e para 

outro tipo de classe da população. Neste caso, é interessante notar que o bairro foi projetado 

visando o acesso para o transporte coletivo e a sua setorização com uma dinâmica urbana 

melhor (como um centro comercial e hierarquização de vias permitindo outras funções e 

construções), o que minimizou as deficiências dos bairros jardins. 

A distância dos nobres bairros foi o primeiro aspecto das consequências da segregação. A 

isso, Villaça (op cit., p. 328) define por dominação:

Entende-se por dominação [grifo original] por meio do espaço urbano o processo segundo 

o qual a classe dominante comanda a apropriação diferenciada dos frutos, das vantagens e 

dos recursos do espaço urbano. Dentre essas vantagens, a mais decisiva é a otimização dos 

gastos de tempo despendido nos deslocamentos dos seres humanos, ou seja, a acessibili-

dade às diversas localizações urbanas, especialmente ao centro urbano. [...] As burguesias 

produzem para si um espaço urbano tal que otimiza suas condições de deslocamento.

Mas não apenas a distância das áreas mais nobres da cidade, criadas pela segregação, influ-

enciou a região. O projeto de Interlagos não se limitava a um bairro, era uma ideia de cidade, 
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que contava com os mais variados atrativos: lazer (ligado a Guarapiranga), modernidade 

(Autódromo), lotes arborizados e cinturões verdes, áreas comerciais, áreas industriais, áreas 

para hospitais e instituições e até mesmo um bairro operário. Na região, as classes mais altas 

que para lá se deslocaram apropriaram-se dos melhores terrenos beneficiados pelos aspec-

tos naturais (como o caso dos clubes e do loteamento residencial) e, através das construções 

de vias “asfaltadas”, tinham acesso (seja qual fosse a distância) aos centros principais. No en-

tanto a Cidade Satélite Balneária de Interlagos não contava com o avanço urbano intenso a 

partir da década de 70, principalmente das classes de menor renda e sem acesso à moradia 

da sociedade, que se dirigiram para um pouco mais ao sul da região. E, como sabemos, foi 

justamente ao redor da paisagem natural da área (a represa) que essa população encontrou 

solução para sua moradia. Como não havia infraestrutura, a forma possível de morar dessa 

população aconteceu de modo precário. É o contraste, tão prejudicial à cidade, presente na 

região: “Ao sul do bairro – subúrbio de Santo Amaro estende-se uma vasta área, onde a paisa-

gem é cheia de inesperados contrastes e o homem oferece exemplos do mais alto como ao 

mais baixo nível de vida” (PENTEADO, 1958, p. 49).

Como consequência, a Represa foi poluída, os acessos criados foram sobrecarregados, a praia 

praticamente desapareceu, sendo cercada por grades de instituições que faliram, outros pro-

jetos e equipamentos foram abandonados, assim como vários espaços de suas margens. As 

características da formação da área, quando transformadas, foram justamente as que influen-

ciaram seu abandono, esquecimento, isolamento e degradação em determinamos espaços. O 

Autódromo passou por anos fechado para usos específicos, sem acesso à população em geral. 

O lote residencial elitizado permaneceu estagnado (o melhor modelo é o Viveiro Jacques Cous-

teau que, após várias investidas dos moradores locais, teve todo e qualquer uso banido, per-

manecendo um local de contemplação e preservação através das grades, sem até mesmo a sua 

função inicial de produção de mudas para os moradores). Mas é interessante notar que o bairro, 

projetado para altas classes, é o mais vazio de pedestres e usos de áreas comuns. É difícil notar 
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alguém andando pelo bairro de Interlagos. São carros, muros, portões e vários imóveis à venda. 

A recente instalação de equipamentos de ginástica ao lado do viveiro tornou a área um centro 

de disputas. Nos fins de semana, em um trecho de calçada com menos de 200 metros, é possível 

notar uma pequena multidão. Como discutido por Caldeira (2000, p. 314):

Na São Paulo contemporânea, o espaço público é o mais vazio e o uso das ruas, calçadas 

e praças é o mais raro exatamente onde há mais enclaves fortificados, especialmente os 

residenciais. Em bairros como o Morumbi, as ruas são espaços vazios e a qualidade material 

dos espaços públicos é simplesmente ruim.

Esses espaços vazios introduzem outra importante característica relacionada à cidade e es-

sencial para a compreensão das formas de morar, desde o bairro de Interlagos até a atual 

implantação dos condomínios fechados: a regressão da Urbanidade nas cidades. Na continui-

dade do texto e no exemplo dado por Caldeira, ela descreve um espaço sem a urbanidade 

necessária à sua qualidade de vida urbana:

As distâncias entre os prédios são grandes. Os muros são muito altos, sem proporção com o cor-

po humano, e grande parte deles ainda tem arames eletrificados. As ruas são para os automóveis 

e a circulação de pedestres torna-se uma experiência desagradável. Na verdade, os espaços são 

construídos intencionalmente para produzir esse efeito. Andar no Morumbi é um estigma – o 

pedestre é pobre e suspeito. As pessoas a pé podem ser trabalhadores que moram nas favelas 

próximas e que são tratados pelos vizinhos ricos com distância e desdém – e, evidentemente, 

com medo. Como as pessoas de classe média e alta circulavam em seus próprios carros e os ou-

tros andam ou usam transporte público, existe pouco contato público entre pessoas de classes 

sociais diferentes. Não há espaços comuns que os ponham juntos (CALDEIRA op cit., p. 314 e 315).
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Surge, então, o medo do diferente. Essa descrição da autora já não seria a mesma para o 

bairro de Higienópolis ou Jardim Paulista. Ao contrário dessa situação, a 1,5 km do local, 

o bairro de Cidade Dutra, com seu comércio ativo, produz um trecho de cidade ainda 

vivo e funcional. Há escolas, faculdades, praças cheias e, no entanto, transportes coletivos 

também cheios.

A segregação é um dos fatores que intensificam a perda de urbanidade, e essa é a relação 

pretendida na pesquisa, levando-se em consideração a área de Interlagos. Tanto o bairro, 

criado de modo elitizado, sofreu com o processo de segregação como a região como um 

todo sofreu com a segregação da cidade, que agora também é produzida espacialmente 

através da construção de enclaves como moradia. A regressão da Urbanidade é possível 

de se analisar em Interlagos por dois fatores, tanto pelo bairro segregado como presença 

na região próxima de vários condomínios fechados. Essa relação é apresentada por Cal-

deira (op cit., p. 310-311):

Uma das características comuns entre o planejamento modernista (e da cidade-jardim) 

e os enclaves fortificados é o seu ataque às ruas como uma forma de espaço público. 

Tanto na Brasília modernista, conforme mostra Holston (1989: cap. 4), como nas novas 

partes de São Paulo e Los Angeles, as convenções modernistas de projeto urbano e ar-

quitetônico retiram os pedestres e suas interações anônimas das ruas, dedicadas quase 

que exclusivamente à circulação de veículos. A rua como elemento central da vida 

pública moderna é, então, eliminada. No entanto, mesmo que os resultados tendam a 

ser os mesmos, os projetos originais do modernismo e dos enclaves atuais são radical-

mente diferentes. Mas vale a pena investigar como projetos tão diferentes acabaram 

usando estratégias semelhantes e produzindo efeitos similares.
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A região da pesquisa permite esse comparativo, tanto do bairro-jardim quanto dos atuais 

condomínios fechados que não propiciam vida social e convívio entre seus residentes de dife-

rentes classes. Ainda segundo Caldeira (op cit., p. 310-311):

A arquitetura modernista e o planejamento urbano surgem de uma crítica às cidades e 

sociedades industriais, que eles queriam transformar através do remodelamento radical 

do espaço. Sua ambição é clara: apagar diferenças sociais e criar igualdade na cidade ra-

cional do futuro desenhada por um arquiteto de vanguarda. [...] O planejamento urbano 

modernista aspirava transformar a cidade em um único domínio público homogêneo pa-

trocinado pelo estado, eliminar as diferenças para criar uma cidade racionalista universal, 

dividida em setores de acordo com funções urbanas: residência, trabalho, recreação, trans-

porte, administração e cívica. 

Que gerou os projetos segregados, a partir do momento em que a rua deixa de ser espaço 

para o convívio e vida pública, prejudicando a diversidade urbana e a possibilidade de co-

existência de diferenças. Os enclaves fortificados também estimulam ruas projetadas apenas 

para veículos, despreocupação com o entorno público, áreas comerciais internalizadas e 

áreas residenciais para uma população com as mesmas características socioeconômicas. 

Todas essas questões refletem profundas consequências aos moradores urbanos, aos seus 

habitantes. Por isso, a importância do conceito de Urbanidade, que é a relação direta entre 

pessoas que vivem na cidade e a sua reação ao espaço produzido. Maricato (2009, p. 170) nos 

traz essa relação direta entre ambientes construídos e habitantes:
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A produção e apropriação do espaço urbano não só reflete as desigualdades e as con-

tradições sociais, como também as reafirma e as reproduz. [...] Criticando o conceito de 

Borja e Castells, Peter Marcuse lembra que “cidades são lugares e não agentes ou atores”. Os 

benefícios ou sacrifícios se referem aos moradores e não às “cidades”. 

Ou seja, esses espaços produzem consequências para as relações sociais na cidade. Os con-

domínios fechados não são questionados por darem maior segurança, ou por oferecerem o 

melhor aos seus moradores. Mas sim por não criarem relação com a rua, se fecharem em clas-

ses iguais. Novamente o pedestre torna-se um estranho. 

As produções das moradias estão mais ligadas às regras de rentabilidade do capital financeiro 

e não à diversidade de implantações e projetos habitacionais diversificados. A população que 

almeja a melhora de qualidade de vida acaba por adquirir as mesmas tipologias habitacio-

nais, em diversos pontos da cidade, tipologias estas que remetem à exclusão e exclusividade. 

Por isso: “A altíssima taxa de juros praticada no Brasil esvazia a atratividade do investimento 

na produção imobiliária. Mercado restrito implica mais exclusão” (MARICATO, op cit., p. 171).

O transporte continua baseado no automóvel (inclusive são áreas imensas internamente, que 

muitas vezes requerem pequenas lotações para o transporte privativo entre torres residenci-

ais – caso do Villagio Panamby).

Desse modo, podemos dizer que se estimula não a construção da cidade como local de convívio, 

com urbanidade, mas sim da Anticidade. Como definido por Sánchez (2009, p. 11): “Entende-se 

que a cidade é o lugar do encontro, da diversidade de atividades e classes sociais. Anticidade vem a 

ser um modelo que se contrapõe a essa diversidade, que busca a homogeneidade, o isolamento.”
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Segundo Meyer (2002), a Urbanidade defendida por Jane Jacobs é uma característica ne-

cessária a todos e uma possibilidade de ação pelo projeto:

O convívio entre as distintas funções urbanas – morar, trabalhar, passear, comprar, conviver, 

circular – e tantos outros que comparecem em profusão nos seus exemplos é a base da 

vitalidade urbana, matéria-prima da urbanidade. A sua eliminação através de maus proje-

tos, e ela mostra com grande clareza como as formas conflituosas de convívio podem ser 

mais vitais do que a supressão das distinções através de projetos “sedativos”, compromete 

a própria permanência da vida urbana e da cidade.

A questão aqui colocada é: Se a Cidade Balneária criada, ao longo do tempo, não evoluiu e 

possibilitou sua ampliação e abertura para todo o tipo de moradia, por não criar espaços para 

diferentes classes, o que será de uma cidade, por toda a sua extensão, que privatiza seus es-

paços criando núcleos de ilhas “socialmente iguais”? Para o estudo e melhor compreensão da 

pesquisa, definiremos a seguir as áreas: o bairro e a região de Interlagos.
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1.3  A REGIÃO E O BAIRRO DE INTERLAGOS – DEFININDO ÁREAS

Feita a discussão necessária para o estudo das formas de morar em São 

Paulo e Região, torna-se necessário definir a área de estudo e objeto da 

pesquisa e sua relação com a cidade. Como veremos posteriormente, a 

área, antigo município de Santo Amaro, foi incorporada à Cidade de São 

Paulo pela tendência turística e de lazer. Hoje o nome Interlagos traz o 

reconhecimento na cidade por dois motivos principais: por causa do Autó-

dromo de Interlagos, onde ocorre um dos maiores eventos turísticos de 

São Paulo, e pela Represa do Guarapiranga, em princípio pela própria ori-

gem do nome, dada por Alfred Agache (significado de entre lagos, lem-

brava ao urbanista a cidade de Interlaken, na Suíça), e por parte do bairro 

estar localizada na área de Proteção dos Mananciais, como veremos no 

mapa a seguir (Figura 14). 

Apesar da identificação pela população de uma região bem maior, o 

bairro de Interlagos possui uma divisão administrativa e físicoespacial 

bem definida, compreendida por uma área residencial (tombada pelo 

CONPRESP4 em 2004), idealizado e empreendido pelo engenheiro Louis 

Romero Sanson (um dos sócios-proprietários da Auto-Estradas S/A) 

e pelo urbanista francês, contratado por ele, Alfred Agache, que ela-

borou o projeto urbanístico do bairro (concebido como bairro-jardim 

a partir de 1937, como o nome de Cidade Satélite Balneária de Inter-

lagos). Quando considerarmos o “bairro” de Interlagos, estaremos nos 

referindo à região tombada pela prefeitura, estritamente residencial, 

delimitada pela Avenida Interlagos em cruzamento com a Rua Nicolau 
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Alayon, Avenida Atlântica (Avenida Robert Kennedy de 1968 a dezem-

bro de 2010), Rua Joaquim Teles de Matos, Rua João Carlos de Almeida, 

Rua Jayme Waldemir de Medeiros, Avenida Antônio Barbosa da Silva 

Sandoval e Avenida Rio Bonito até o ponto inicial (conforme Figura 15). 

Mas não apenas o bairro é identificado pela população, pelos meios de 

comunicação e reconhecido como “Interlagos”: na região encontramos 

a Avenida Interlagos, que proporciona esse reconhecimento às demais 

áreas em relação à Cidade de São Paulo, assim como a presença de outros 

equipamentos, como o Autódromo de Interlagos, a Represa do Guarapi-

ranga5 (que abrange uma área muito maior, mas da qual muitas vezes é 

destacada como localizada em Interlagos), os clubes particulares, os em-

preendimentos comerciais, como Shopping Interlagos, SESC Interlagos e 

vários os empreendimentos fechados, como os condomínios, que incor-

poram, de algum modo, o nome “Interlagos” à sua identificação, mas que 

não estão localizados no bairro propriamente dito. 

Nesta pesquisa as avenidas e os limites foram traçados levando-se em 

consideração as áreas construídas ou mesmo relacionadas à urbaniza-

ção de Interlagos pela Auto-Estradas S/A. Como veremos no decorrer 

da pesquisa, essa empresa urbanizou importantes áreas que ligam São 

Paulo a Santo Amaro, como os bairros de Indianópolis, Planalto Paulista, 

Chácara Flora, além do aeroporto de Congonhas, mas que, em função 

da restrição e recorte da dissertação, não serão aqui estudadas. Nesse 

perímetro proposto temos as tipologias habitacionais pretendidas de 

estudo, ou seja, o bairro residencial, os condomínios em áreas vazias de 

estoque urbano, o condomínio em área industrial e o condomínio inti-

4 CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo, conforme sua resolução nº 03/2004.
5 Em função dessa identificação com a Represa, em algumas citações sobre a região usa-se, por exemplo, 

a expressão “ocupação irregular” em Interlagos, que, na verdade, não existe. O bairro de Interlagos é um 

loteamento residencial, tombado, com suas divisões administrativas bem definidas.

Figura 15 – Bairro de Interlagos, segundo descritivo do processo de tombamento do bairro. 

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. Acessado e demarcado pela autora em: 10 ago. 2010.

NOTA: LEGENDA                        Bairro Tombado de Interlagos

Bairro de Interlagos
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tulado “bairro privativo”. Portanto, quando o termo utilizado na pesquisa 

for “região” de Interlagos estaremos ampliando essa área para a exten-

são da Avenida Interlagos e seu entorno imediato6 (Figura 17), delimi-

tado pelas importantes vias da região: Avenida Interlagos (inicia como 

uma variante da Avenida Washington Luís), Avenida Nossa Senhora do 

Sabará, Rua Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, segue pela via 

férrea até a estação Primavera-Interlagos, Avenida Presidente João Gou-

lart, Avenida Senador Teotônio Vilela, Avenida Atlântica (Avenida Robert 

Kennedy de 1968 a dezembro de 2010), Ponte Santo Dias da Silva, Ave-

nida Vitor Manzini, retornando pela Avenida Washington Luís até o en-

contro com o ponto inicial na Avenida Interlagos (conforme Figura 16). 

O bairro de Interlagos, área antes da antiga Vila de Santo Amaro (até a 

década de 30), está na zona sul da cidade, hoje pertencente ao distrito7 

Capela do Socorro. A região de Interlagos, por sua vez é o acréscimo de 

parte da área pertencente à Subprefeitura de Santo Amaro, ou, mais es-

pecificamente, o acréscimo do Distrito de Campo Grande. Apresentamos 

a seguir as origens da sua formação, desde a anexação de Santo Amaro ao 

município de São Paulo e a formação do bairro e região de Interlagos.

6 Entorno Imediato definimos aqui como uma faixa de aproximadamente 300 

metros para  ambos os lados das avenidas principais delimitadas nesta pesquisa.

Figura 16 – Mapa com a área de estudo, tendo as principais avenidas e 

extensão denominada Região de Interlagos pela pesquisa. 

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. Acessado e 

demarcado pela autora em: 20 set. 2010.

NOTA: LEGENDA                      Região de Interlagos, definido pela autora

                                                      Bairro Tombado de Interlagos

Região de Interlagos – área proposta para pesquisa
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Figura 17 – Mapa com a área de Interlagos e o entorno imediato considerando 

uma faixa de aproximadamente 300m ao longo das principais avenidas. 

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. Acessado e 

demarcado pela autora em: 20 set. 2010.

NOTA: LEGENDA                     Região de Interlagos, definido pela autora

                                                     Bairro Tombado de Interlagos

                                                      Área considerando o entorno imediato das  Avenidas 

             (aproximadamente 300m)

 7 Distrito é a subdivisão administrativa de um município.

Região de Interlagos – entorno imediato das avenidas
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Figura 18 – Mapa com a localização das diferentes formas de morar levantadas 

com a pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora sobre mapa do www.wikimapia.org em 20 de 

março de 2011.

NOTA: LEGENDA                     Bairro - Cidade Satélite Balneária de Interlagos

                                                     Bairro - Cidade Dutra

                                                     Condomínio Santa Elena

                                                     Condomínio Futtura

                                                     Condomínio Viva

                                                     Condomínio Terrara (bairro privativo)

                                                     Favela Vila da Paz e Nicarágua

De acordo com o desenvolvimento da pesquisa foram destacadas algu-

mas tipologias diferentes das formas de morar em diferentes períodos. A 

partir do bairro residencial de Interlagos, faz-se a análise dessas formas, 

tendo como objetivo principal a análise dos condomínios fechados, carac-

terizados por duas ou mais torres de várias unidades habitacionais que 

na região fornecem importantes comparativos de projeto e implantação 

e determinam a periodização. Segue ao lado o mapa  com a localização 

do bairro residencial de Interlagos, o bairro operário de Cidade Dutra e os 

condomínios Santa Elena, Futtura, Viva e Terrara que serão estudados na 

dissertação. Presentes na área de estudo, também destacam-se a favela 

Vila da Paz e Nicarágua, localizadas na Avenida Interlagos que serão cita-

das posteriormente, e representam uma forma de morar, mesmo não sen-

do o alvo da pesquisa, mas presentes na região.

Localização das Formas de Morar
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CAPÍTULO 02
A FORMAÇÃO DE INTERLAGOS E ASPECTOS RELEVANTES DA REGIÃO DE SANTO AMARO

DE 1937 A 1950
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2.1  SANTO AMARO E A CIDADE SATÉLITE BALNEÁRIA DE INTERLAGOS

Até 1850, São Paulo se resumia ao triângulo formado pelos vértices dos conventos da cidade 

(São Francisco, São Bento e Carmo). Havia, também, alguns eixos de comunicação com nú-

cleos externos e periféricos a esse triângulo central da cidade, conforme descrito em Ackel e 

Campos (2002, p. 14):

As linhas de deslocamento para outros núcleos urbanos formaram um sistema de cami-

nhos rádio-concêntrico: para Santo Amaro (pela rua do mesmo nome e seus prolongamen-

tos, as atuais Avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Santo Amaro); Pinheiros ou Sorocaba (pela 

atual Rua da Consolação); Santana e Minas (pelo caminho do Guaré, atual Rua Florêncio de 

Abreu); rumo ao Vale do Paraíba e Rio de Janeiro (através da Ladeira do Carmo e Rua do 

Brás, atual Avenida Rangel Pestana); Santos (pela Rua da Liberdade, atingindo a Calçada do 

Lorena, depois Estrada da Maioridade, atual Caminho do Mar).

O eixo Santo Amaro, no século XIX, se destacava por ser uma região fornecedora de produtos 

agrícolas, madeira, carne e outros materiais primários para a capital, muitas vezes extraídos 

ou cultivados por imigrantes estrangeiros, principalmente alemães, que vieram trabalhar em 

colônias e que caracterizou a região como “o celeiro da capital” (ZENHA, 1977). Com o cresci-

mento da capital, é então aberta uma linha férrea de bonde movido a vapor, em 1886, da 

Companhia Carris de Ferro, de São Paulo a Santo Amaro, que, saindo da Praça da Sé e Praça 

João Mendes, passava pela Liberdade, Vila Mariana, Ibirapuera, Avenida Vereador José Diniz 

até o Socorro. Essa linha foi aberta inicialmente para o transporte de carne, como nos de-

screve Mendes (1958, V. III p. 281):
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Suas origens [Vila Mariana e seus satélites] prendem-se a uma pequena estrada de ferro 

que ligava a cidade de São Paulo ao núcleo outrora distante de Santo Amaro, construída 

entre 1883 e 1886, espécie de linha de bonde a vapor, de que fazia parte um ramal espe-

cialmente destinado ao transporte de carne do novo Matadouro que a Prefeitura Municipal 

fez construir na Vila Clementino.

E no início do século XX a região também contava com uma estrada de rodagem, a atual Ave-

nida Santo Amaro. Ambas favoreceram a ligação com a capital e foram fundamentais para o 

povoamento de bairros e vilas ao longo do seu percurso.

Mas o maior impacto em Santo Amaro vem com a construção da Represa do Guarapiranga, cria-

da a partir de 1906, como reservatório de água para geração de energia pela empresa The São 

Paulo Tramway, Light & Power Co, mais conhecida como Light, na Usina Hidroelétrica de San-

tana do Parnaíba, no Rio Tietê, que marcou o início das atividades da empresa no Brasil. Essa área 

foi escolhida após estudos da empresa que analisavam diversos fatores, como propriedades téc-

nicas e econômicas do solo, assim como o valor das desapropriações para a área de inundação. 

Mesmo com os protestos dos antigos proprietários de sítios e chácaras na região inundada com 

as desapropriações, a Light adquire as terras previstas de ocupação pela represa e, posterior-

mente, também adquire a empresa Carris de Ferro, sendo que a partir de 1913 inaugura a primei-

ra linha de bondes elétricos que ligaria São Paulo a Santo Amaro (MENDES; CARVALHO; 2000, 

p. 44), assim como acontece em toda a capital com a instalação dos bondes elétricos. Além dos 

bondes, a Light foi responsável em São Paulo, através de um aglomerado de empresas, por várias 

outras infraestruturas, como telefonia, transporte, iluminação pública e iluminação doméstica 

(História de São Paulo: Capela do Socorro – documentário elaborado pela Prefeitura de São Paulo). 
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“O conjunto das intervenções urbanas executadas pela canadense transformou a região e po-

tencializou o interesse por empreendimentos particulares” (MENDES; CARVALHO; 2000, p. 48).

Outras importantes intervenções foram as construções do Reservatório Billings (entre 1925 

e 1926, também pela Light) e as obras de retificação do Rio Jurubatuba e Pinheiros, gerando 

novas possibilidades e características para as áreas no entorno dessas grandes obras. A es-

trutura implantada foi um chamariz para os investimentos posteriores. Uma área com certa 

proximidade a uma capital em ascendência econômica, mas ainda com disponibilidade de 

terras a preços baixos, uma nova beleza paisagística (com a criação da represa e a instalação 

de vários clubes náuticos), além de possuir um núcleo próximo estruturado e ligado à capital 

através do bonde. 

Enquanto o núcleo da capital tornava-se um centro econômico-financeiro com a comerciali-

zação do café e a industrialização, a região de Santo Amaro tornava-se um polo fornecedor, 

religioso e recreativo que irá “definir as formas de ocupação do solo e as atividades econômi-

cas da região” (MENDES; CARVALHO, 2000, p. 46).  Uma região facilitada pelo acesso com os 

bondes vindos do centro e com uma paisagem inusitada à beira de um grande lago. Podemos 

sentir o clima da região com o descritivo de Penteado (1958, p. 51-52):

Em vários trechos da Represa do Guarapiranga surgiram, assim, centros de atração para 

os que aspiram a passar algumas horas de recreação, longe da vida dinâmica e trabalhosa 

da metrópole; algo que, ao mesmo tempo, faz lembrar alguns dos nossos centros bal-

neários, localizados à margem do Atlântico, e certas estações de águas de Minas Gerais ou 

do próprio Estado. Aos sábados e domingos, como nos dias feriados, a Avenida de Santo 

Amaro vê um movimento realmente extraordinário de veículos que demandam as “praias” 

de São Paulo; os bondes e os ônibus trafegam naquela direção, abarrotados de gente – de 

gente da classe média e da classe operária, famílias inteiras, desejosas de passar algumas 



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

67

Capítulo 2:
A formação de Interlagos e aspectos relevantes da região de Santo Amaro em São Paulo - 1937 a 1950

horas diferentes das que conhecem no decorrer da semana. Até mesmo pensões e hotéis 

se instalam nessa área, procurando atrair fregueses através de letreiros muitas vezes espe-

taculares e contando com essa população flutuante que para ali aflui em massa.

Inclusive foi essa tendência de recreação que justificou a inclusão do município de Santo 

Amaro8 através do decreto nº 6983/35, do então Interventor Federal Armando Sales Oliveira 

(BERARDI, 1969, p. 105), como território pertencente à cidade de São Paulo, tornando-se um 

bairro da região sul da capital.

Considerando que, dentro do plano de urbanismo da cidade de São Paulo, o município 

de Santo Amaro está destinado a constituir um de seus mais atraentes centros de recreio; 

Considerando que, para a organização desse plano, o Estado tem que auxiliar diretamente 

ou por ato da Prefeitura as finanças de Santo Amaro, tanto que desde já declara extinta sua 

responsabilidade para com o Tesouro do Estado, proveniente do contrato de 18 de julho de 

1931, e que muito onera o seu orçamento e dificulta sua expansão econômica e cultural;

Considerando que o Estado de São Paulo se dispõe a não só incrementar em Santo Ama-

ro a criação de hotéis e estabelecimentos balneários que permitam o funcionamento de 

cassinos, como também já destinou verba para melhorar as estradas de rodagem que 

servem aquela localidade, facilitando-lhe todos os meios de comunicação rápida e efici-

ente com o centro urbano.

8  O antigo município de Santo Amaro corresponde às atuais áreas 6 e 7 

do município de São Paulo (sul e sudoeste), englobando os atuais distritos 

paulistanos de Santo Amaro, Campo Grande, Campo Belo, parte do distrito 

do Itaim Bibi, Cidade Ademar, Pedreira, Campo Limpo, Capão Redondo, 

Vila Andrade, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Socorro, Cidade Dutra, Grajaú, 

Parelheiros e Marsilac, que, segundo a estimativa do IBGE para 2004, totalizavam 

uma população de aproxidamente 2.100.000 de habitantes, em uma área de 660 

km², que corresponde a 43% do total da superfície do município de São Paulo.
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Decreta:

Artigo 1º - Fica extinto o município de Santo Amaro, cujo território 

passará a fazer parte do município da Capital, constituindo uma 

sub-prefeitura diretamente subordinada à Prefeitura de São Paulo. 

Decreto Estadual nº 6983, de 22 de fevereiro de 1935 (BERARDI, 

1969, p. 105).

Esses aspectos nortearam a atividade e investimentos da empresa Auto-

Estradas S/A, que, como definida pelo próprio nome, veio originada por 

uma empresa de construção e manutenção de estradas, ruas, calçadas e 

terraplanagem, iniciada em 1925 por engenheiros estrangeiros9. Inicial-

mente, com a intenção de construção de uma estrada de concreto ligan-

do São Paulo a Santo Amaro e, posteriormente, um projeto que se torna 

maior e mais ambicioso, conforme nos relata Mendes e Carvalho (2000, p. 

48), o Projeto Interlagos, que, além das vias de acesso, propunha um novo 

Aeroporto para São Paulo e a “Cidade Satélite de Interlagos” (conforme 

Figura 18). A Estrada (inicialmente denominada Auto-estrada) tinha o seu 

primeiro trecho a partir do Ibirapuera entre a Avenida Indianópolis e Ruben 

Berta (Figura 19), iniciada em 1927 e inaugurada em 1929, depois a ligação, 

já de asfalto, da Washington Luiz a Interlagos (Figura 20), que ligava bair-

ros como Indianópolis, Congonhas, Brooklin Paulista e Vila Helena e que 

foi concluída em 1933, com a implantação de um pedágio na Vila Sophia, 

próximo à Chácara Flora. 

9  Inicialmente a denominada S/A Derrom-Sanson (1925), sendo seus diretores Louis 

Romero Sanson, Dominicio de Lacerda Pacheco e Silva e Donald Laird Derrom L.R. e 

posteriormente, passa a ser, com capital ampliado, a Auto-Estradas S/A

Figura 19 – Mapa Esquemático dos acessos,  vias e equipamentos propostos pela 

Auto-Estradas S/A em São Paulo na década de 30 – sem escala. 

Fonte: SCALI, 2004.

Principais acessos e vias para Santo Amaro e Interlagos
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Muito importantes foram as áreas adquiridas durante as construções das 

vias, conforme nos relatam Mendes e Carvalho (2000, p. 49):

Para pôr em prática todo esse empreendimento, a companhia ini-

ciou suas ações negociando grandes glebas de terras com os pro-

prietários dos terrenos que seriam cortados e, conseqüentemente, 

beneficiados com a construção da estrada de rodagem. Parte das 

propriedades era passada para a Auto-Estradas S/A, que acumulou 

um patrimônio imobiliário considerável, valorizado com a implanta-

ção dos seus próprios empreendimentos. Anos depois, a comerciali-

zação dessas terras passou a ser o principal negócio da companhia.

Mas, no início dos anos 30 e em decorrência de projetos ousados e da 

inadimplência de seus clientes, a empresa teve que recuar suas metas. A 

queda da bolsa de Nova Iorque e a consequente crise do café, principal 

produto de exportação do Brasil, arrasou a economia de São Paulo e, como 

descrito por Scali (2004, p. 14):

O preço da saca de café, que em agosto de 1929 era de 200.000 réis, 

caiu para 21.000 réis em janeiro de 1930. Por outro lado, as revoluções 

nacionais (1930 e 1932) decorrentes da política interna impuseram 

certas restrições à economia brasileira. Estes dois fatores contribuíram 

para retração da produção de lotes urbanos em São Paulo.

Figura 20 – Cartão Postal da Auto-Estradas S/A com publicidade da estrada 

e dos bairros ao longo da via em 1943. 

Fonte: Mendes e Carvalho, 2000

Figura 21 – Variante para Interlagos e Avenida Washington Luís à direita, 

em 1940. 

Fonte: Mendes e Carvalho, 2000.
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Por isso, investimentos diversificados, como parte do projeto do novo aeroporto para São 

Paulo, se tornam um negócio em potencial e uma nova possibilidade para a empresa, sendo 

este um símbolo de modernidade e ícone de novos tempos: 

Apesar de não ser proprietária, a Auto-Estradas tinha a opção de venda de uma gleba com 

880 mil m² na região de Congonhas e lhe interessava comercializar essas terras para a insta-

lação do novo aeroporto. Os argumentos técnicos para convencer o Governo do Estado a 

adquirir aqueles terrenos eram sua acessibilidade, visibilidade, drenagem e área disponível. 

Várias estratégias foram usadas para convencer o interventor estadual à época, Armando 

de Salles Oliveira, a optar, entre as ofertas em tela, pela região de Congonhas, e ele final-

mente acabou autorizando a compra destas terras. Em 1938 o aeroporto já estava oper-

ando com vôos de passageiros e de cargas, além de aviões militares, de treino e de turismo, 

conforme relatório da Secretaria de Viação e Obra Públicas de São Paulo (OLIVEIRA apud 

MENDES; CARVALHO, 2000, p. 50).

Segundo levantamento de Mendes (1958, V. III p. 288), retratando a época da pesquisa, nota-

se um desenvolvimento após o acordo firmado com o governo na região:

Outro fator de importância para o rápido desenvolvimento dessa área deve ser conside-

rado o Aeroporto de Congonhas, construído junto à referida Auto-Estrada (Atual Avenida 

Washington Luís). Trata-se de uma iniciativa de caráter particular, concluída em 1936, que 

foi logo depois aproveitada pelo Governo do Estado, o qual ali empreendeu, em época re-

cente, importantes melhoramentos, transformando-o num grande e moderno aeroporto, 

à altura do extraordinário movimento que apresenta. 
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O engenheiro Louis Romero Sanson (Figura 21), um dos diretores e prin-

cipal negociador da Auto-Estradas S/A, havia feito alguns trabalhos ante-

riores, como o Plano de Urbanização da Chácara Flora (REIS, 1994, p. 194), 

bem próxima à região, e agora, com a aquisição de terras entre as Represas 

a partir de 1937, em áreas que atualmente correspondem ao bairro de es-

tudo, propõem a “Cidade Satélite Balneária de Interlagos” para uma ocupa-

ção pioneira em lotes residenciais, em uma região agora privilegiada para 

investimentos imobiliários pela beleza ambiental. Como muitos ainda não 

possuíam automóveis, a Auto-Estradas implanta uma linha de auto-ôni-

bus, facilitando o acesso ao empreendimento, e faz um convênio com E.F. 

Sorocabana para a construção de uma extensão da via férrea Sorocabana, 

com estação em Interlagos Scali (2004, p. 14). 

O Projeto de Interlagos propunha uma valorização e uma intenção de 

construção de parte da cidade, por isso ainda continha a construção do 

Autódromo, de dois hotéis, uma igreja, escola, ginásio de esportes, uma 

praia e playground que proporcionariam lazer (praia que veio a ser criada 

no início dos anos 40, com diversos caminhões que traziam areia de San-

tos e com cabines na represa), além de áreas destinadas ao uso comercial 

e industrial. O bairro residencial era uma parte desta proposta e a inten-

ção era a comercialização dessa área, para o início de um crescimento a 

princípio ordenado, valorizando e, de certo modo, projetando uma zona 

da cidade. A abertura de novos lotes era incentivada pela Lei Municipal 

2611, de 1923, que regulava a abertura de novas áreas, e tendo como 

referência os bairros jardins, “a exemplo da iniciativa da Companhia City, 

considerados por Anhaia Mello como modelo a ser seguido na expansão 

urbana em geral” (CAMPOS; SOMEKH, 2002, p. 66).

Figura 22 – Inauguração da ponte sobre o canal do Rio Grande, em 1945: 

no alto, o prefeito interventor Fernando Costa (ao centro de terno escuro) 

conversa com o engenheiro britânico Louis Romero Sanson (à esquerda) e 

com o urbanista francês Alfred Agache (de óculos à direita). Acima desta de 

inauguração, no primeiro plano, a filha do engenheiro Sanson, Miss Jean 

Romero Sanson, sentada à sua frente. 

Fonte: SCALI, 2004.
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Publicado em um artigo da revista Anhembi10, Louis Romero Sanson expõe 

sobre o seu projeto de uma Cidade Satélite em Interlagos, comparando-

o ao modelo bem-sucedido do loteamento Jardim América e, principal-

mente, de acordo com a concepção de cidade-jardim definida pelo inglês 

Ebenezer Howard (século XIX), onde deveria se construir uma unidade 

autônoma e autossuficiente, capaz de reunir, numa mesma área, os locais 

de trabalho e moradia rodeados por cinturões verdes, por isso a “Cidade 

Satélite Balneária de Interlagos”. Foi solicitado, então, o projeto ao urbani-

sta francês Alfred Agache (Figura 22) como ícone de publicidade e atrain-

do compradores para a área, que executou o desenho de um loteamento 

bairro-jardim (Figura 23). O urbanista, quando conhece a região, compara-

a com a cidade suíça “Interlaken” localizada entre dois lagos (do Guarapi-

ranga e Billings), por isso o bairro recebe o nome de “Interlagos”. Interes-

sante notar a montagem dessa parte da cidade, também pela escolha do 

arquiteto e da distinção de utilização dessa área, como discutido por Har-

vey (1989, p. 197-199): “Os espaços particulares da cidade são criados por 

uma miríade de ações, todas elas trazendo a marca da intenção humana”. 

Ou seja, é a materialização das relações sociais em que “no contexto de 

práticas específicas, a organização do espaço pode de fato definir relações 

entre pessoas, atividades, coisas e conceitos.”  

Alfred Hubert Donat Agache (Tours, 1875 – Paris, 1959) foi arquiteto, ur-

banista e sociólogo, que, segundo a concepção de planos urbanísticos 

com preocupações higienistas e ambientais, utiliza conceitos de cidades-

jardim em seus planos. A importância de sua obra no Brasil é destacada 

por Villaça (2004, p. 188):

10  Inicialmente a denominada S/A Derrom-Sanson (1925), sendo seus diretores 

Louis Romero Sanson, Dominicio de Lacerda Pacheco e Silva e Donald Laird Derrom 

L.R. e posteriormente, passa a ser, com capital ampliado, a Auto-Estradas S/A

Figura 23 – O urbanista Agache em visita a Interlagos em 1937. 

Fonte: Mendes; Carvalho, 2000.
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Os conceitos de planejamento urbano ou plano diretor não exis-

tiam no Brasil nem no século passado nem no início deste. O Plano 

Agache, do Rio de Janeiro, datado de 1930, é, no nosso conheci-

mento, o primeiro plano a apresentar a expressão plano diretor. Da 

mesma forma as expressões urbanismo e plano urbanístico não ex-

istiam no século passado.

Seus conceitos urbanísticos se baseavam em uma preocupação com a 

composição plástica (o embelezamento) de acordo com os valores domi-

nantes da sociedade, e se colocava de maneira que favorecesse o modo 

de vida coletivo na cidade, assim como o poder das instituições, e a or-

ganização ou ordenamento da ocupação do solo, das fachadas, da segu-

rança, e da circulação. Segundo Abreu (1997, p. 86), o objetivo dos planos 

de Agache era: “ordenar e melhorar a cidade segundo critérios funcionais 

de estratificação social do espaço”.

Segundo o que ele mesmo evoca no seu Plano para o Rio de Janeiro, tendo 

importantes seguidores em São Paulo, como Anhaia Melo e Prestes Maia, 

em “Cidade do Rio de Janeiro: Remodelação, extensão e embelezamento” 

ele fala sobre Urbanismo:

É uma ciência, e uma arte e sobretudo uma filosofia social. Entende-

se por urbanismo, o conjunto de regras aplicadas ao melhoramento 

das edificações, do arruamento, da circulação e do descongestion-

amento das artérias públicas. É a remodelação, a extensão e o em-

Figura 24 – Desenho do Bairro. Projeto de Alfred Agache para Interlagos em 1937. 

Fonte: Mendes; Carvalho, 2000.
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belezamento de uma cidade, levados a efeito, mediante um estudo metódico da geografia 

humana e da topografia urbana sem descurar as soluções financeiras (AGACHE, 1930).

Interlagos, praticamente, é um modelo ideológico em menor escala de uma ideia de cidade 

nos moldes do urbanista. A setorização espacial, em que cada área exerce o seu papel, e a 

circulação é que promovem a integração do tecido. Por isso, o título de cidade ao que é hoje 

um bairro, “Cidade Satélite Balneária de Interlagos”, mas que nasce como um modelo das 

cidades-jardim. Como parte da divulgação e comercialização dos lotes, esse nome era atra-

tivo, mas também resultado da influência do urbanista francês e do lançamento de outros 

empreendimentos. Nem tudo foi construído pela Auto-Estradas S/A, mas diversos terrenos 

foram doados para equipar essa pequena cidade: 

Terreno para a Construção: da Igreja de São Pancrácio, para a moradia do padre e do Vi-

veiro; o bairro Cidade Dutra; o bairro Rio Bonito; o Clube de Campo de São Paulo; as aveni-

das Robert Kennedy, Interlagos e Nações Unidas (trecho Jurubatuba); a Pedreira Guacury 

(SANSON apud SCALI, 2004, p. 18).

Encontramos em Interlagos várias partes que compõem uma atividade urbana, como a implan-

tação das áreas de lotes nobres residenciais, os loteamentos operários, áreas industriais, co-

merciais e institucionais, incluindo religiosos e de lazer. Esse projeto total correspondia a uma 

área de 4 milhões de metros quadrados (MENDES; CARVALHO, 2000, p. 51) e o “Filme-Folheto 

de um passeio a Interlagos” (op cit., p. 55) nos confirma a intenção da empresa na parceria com o 

arquiteto: “Cidade Balneária, satélite da capital: a realização da cidade residencial modelo”.
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A partir de 1938 iniciam-se as obras do Autódromo de Interlagos e das avenidas Interlagos 

e Atlântica – hoje Avenida Robert Kennedy – e, posteriormente, entre 1941 e 1943, a cons-

trução da ponte Pênsil sobre o Rio Jurubatuba. A escolha do arquiteto como idealizador da 

“cidade” foi bastante conveniente, pois a empresa investia na infraestrutura da região, sendo 

pioneiros na utilização de asfalto, por exemplo, e se tornam os agentes de construção e ge-

renciamento de uma grande gleba da cidade. Seu apelo imobiliário era a vida bucólica, longe 

da capital, mas, ao mesmo tempo, modernista e inovadora, com a instalação do Autódromo 

de Interlagos. Podemos entender esse interesse na região pelo descritivo de Interlagos por 

Penteado (1958, p. 52):

Em conseqüência, a região das represas valorizou-se de maneira espetacular, sendo ex-

tremamente elevados os preços das casas de campo e difícil a aquisição dos terrenos re-

sultantes dos loteamentos ali feitos; o que os possuem, quando os transferem a terceiros, 

obtém sempre lucros mais do que compensadores. A construção do “Grande Hotel de In-

terlagos”, notável por suas proporções, ora em fase de acabamento, há de representar novo 

impulso para essa função recreativa e turística, ao mesmo tempo que abrirá perspectivas 

novas para a população e a economias locais. 

Mas alguns fatores não saíram como o planejado. Os acessos particulares foram totalmente 

projetados para o automóvel, e eram poucas as famílias que possuíam um na ocasião, por 

isso poucos lotes foram vendidos logo após o lançamento11. Com a intenção de levantar no-

vos recursos a S/A vendeu o Autódromo para a comissão organizadora dos festejos do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo, que passou a pertencer à municipalidade a partir de 

1954 (SCALI, 2004, p. 17). O projeto do hotel programava sua inauguração também para a 

comemoração do IV Centenário, mas teve a obra paralisada e vendida anos depois para a 

Santapaula Melhoramentos S/A. 

11 CONPRESP processo nº 2002-0.295.416-8 – Informação obtida no “Interlagos – 

Levantamento Histórico”, São Paulo, 2003, p. 8; e site da Prefeitura de São Paulo 

sobre histórico da Subprefeitura Capela do Socorro. Disponível em: <http://

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/capela_do_socorro/

historico/index.php?p=916>. Acessado em: 5 de maio de 2010.
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A ocupação foi gradual ao longo dos anos, mas as características propostas 

por Agache se mantiveram. Instalado em uma suave colina voltada para a 

Represa (Figura 24), o bairro foi projetado em 2.350.000 metros quadra-

dos, com 25 praças e 2.287 propriedades. Dividido em lotes com áreas não 

menores do que 600m², que se distribuem em ruas arborizadas, hierar-

quizadas (as ruas com os acessos principais mais largas, com rotatórias e 

praças monumentais demarcando as entradas; além das ruas secundárias, 

menores, mais curtas e de contorno das quadras), todas sinuosas por 

acompanhar as curvas de nível do terreno que se encaminham à margem 

da Represa, criando, assim, vários pontos de contemplação, ora inter-

rompidas por praças ora por esquinas de lotes e com a construção de um 

lago e um viveiro de plantas. Contava, ainda, com água, luz elétrica, clima 

saudável e as inúmeras possibilidades de lazer, como a praia, os clubes e 

esportes náuticos.

O Viveiro de Interlagos (hoje Viveiro Jacques Cousteau, com 68 mil m²) 

nasceu como uma pequena reserva de lazer, contemplação e produção 

de mudas para a própria região (Figura 25). Localizado em um pequeno 

vale quase central ao loteamento, possui a vegetação típica de Mata Atlân-

tica e nascentes que serviram de abastecimento à família de Sanson por 

alguns anos12. O terreno foi acertado como uma pequena bacia e abriga 

diversas espécies de peixes, pássaros e plantas. É atualmente administrado 

pela Subprefeitura de Capela do Socorro, e não é permitida a entrada de 

visitantes, apenas a contemplação através de seus gradis, mantendo-se a 

produção de mudas utilizadas pela Subprefeitura.

12 CONPRESP processo nº 2002-0.295.416-8 – Informação obtida no levantamento que 

acompanha o processo “Interlagos: memória e história”, p. 26.

Figura 25 – Rua Tchecoslováquia com vista para a Represa do Guarapiranga. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

Figura 26 – Vista Interna do Viveiro pela Rua Catanumi. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010
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A proposta de comercialização dessa área residencial já possuía um caráter 

segregacional13, ou seja, voltado para uma determinada classe social (de 

alta renda), sendo que o próprio memorial do loteamento já propunha 

algumas regras às residências, bem similares aos bairros-jardim, como o 

Jardim Europa, implantado em São Paulo em 1924. Vemos em Oliveira 

(apud MENDES; CARVALHO, 2000, p. 57) que:

A inspiração nos empreendimentos da Cia City e a clientela visada 

são confirmadas, por outro dado bastante expressivo: as restrições 

e compromissos contratuais, que especificavam entre outras coisas 

as densidades, a volumetria, e as finalidades das formas de uso im-

plantadas nos terrenos negociados pela companhia, especialmente 

nas zonas comercial e residencial do loteamento.

Ao observarmos a planta do Jardim Europa, de Hipólito Gustavo Pujol Júnior, 

nos moldes do ideário naturalista howardiano, que era considerado o urba-

nismo perfeito, podemos notar a similaridade dos traçados (Figura 26):

No já referido processo de tombamento do bairro de Interlagos, da página 

38 à 42, tem-se uma cópia de contrato de Compra e Venda de um lote, 

em maio de 1946, sendo a Auto-Estradas S/A a Compromitente Vendedora 

do mesmo,  destacando-se alguns itens das obrigações pactuadas como 

condição essencial do contrato:

13 Tendo como base a seguinte definição: “segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou 

camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da 

metrópole” (VILLAÇA, 2001, p. 142).

Figura 27 – Planta do Jardim Europa, 1924. 

Fonte: Mendes; Carvalho, 2000
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a) no terreno compromissado, não será construída mais de uma casa e suas dependên-

cias, que se destinarão sempre e exclusivamente à moradia de uma única família e seus 

criados, não sendo permitida a construção de prédios para habitação coletiva, nem para 

indústria ou comércio;

b) essa casa terá no máximo dois pavimentos e ficará com os seguintes recuos mínimos: 

8 metros do alinhamento da rua, 3 metros das divisas laterais do terreno e 8 metros da 

divisa dos fundos;

c) o pavimento térreo da construção principal não poderá ocupar uma área superior a um 

quarto da área total do terreno, e as dependências externas (garagem, quartos de criados, 

W.C. etc) que não poderão ocupar mais de um décimo (1/10) da área do terreno, ficarão 

recuados 20 metros, no mínimo, do alinhamento da rua.

Tem-se, então, uma ocupação bem definida e selecionada pelas características impostas ao 

loteamento: casas unifamiliares, monofuncionais, com generosos recuos e áreas de serviço 

longe das ruas. Toda a concepção do bairro se apoiava no incentivo ao uso do automóvel 

(neste caso também o Autódromo de Interlagos tem um papel fundamental, com a geração 

de publicidade e com o intuito de atrair investimentos para o empreendimento imobiliário), 

até mesmo pela própria razão de ser da empresa Auto-Estradas S/A. 

A partir da industrialização do parque de Jurubatuba (1950), e com o crescimento indus-

trial nos anos posteriores, principalmente pela sua proximidade ao bairro de Interlagos, são 

construídas diversas casas para a alta burguesia paulistana nas décadas de 60 e 70, como, 

por exemplo, a residência para Feliciano Freire Mata (1967), pelo arquiteto Jon Maitrejean, 
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que encontramos no artigo de Almeida e Teixeira (2008). E nos estudos 

de Villaça (1999, p. 139), referentes ao ano de 1957, o bairro de Interlagos 

aparece como uma região isolada, longínqua do centro, mas representa-

tivo da classe acima da média de São Paulo (Figura 27).

A Cidade Satélite de Interlagos completa não chegou a se concretizar (o 

Grande Hotel foi paralisado e posteriormente vendido, o Autódromo ga-

nhou autonomia em relação ao Bairro e a praia praticamente desaparece 

em razão da poluição da represa) e o loteamento se manteve inalterada 

pelas próprias leis que o edificaram. Além disso, o bairro passa pelo mes-

mo processo de outros bairros residenciais, indiferente da classe social, 

como explicitado por Caldeira (2000, p. 292 e 293):

Moradores em todos os bairros acham que precisam de cercas, mu-

ros, grades, barras nas janelas, luzes especiais e campainhas com 

interfones, mas muitos não apreciam suas casas mais seguras como 

apreciavam aquelas abertas e o espaço social que criavam. Em mui-

tos casos, as fachadas agora estão escondidas; [...] Em bairros mais 

antigos – ou seja, com pelo menos 15 anos – os sinais da transfor-

mação são óbvios: as cercas e muros modificaram o desenho origi-

nal das casas e apartamentos. Muitas casas são menos confortáveis 

e aconchegantes do que eram. [...] Viver atrás de muros e cercas é 

uma experiência cotidiana dos paulistanos e os elementos associa-

dos à segurança constituem um tipo de linguagem através do quais 

pessoas de todas as classes expressam não só o medo e a necessi-

dade de proteção, mas também mobilidade social, distinção e gos-

to. Apesar de essa linguagem ter vários dialetos de classe, também 

Figura 28 – Área metropolitana de São Paulo: distribuição das classes sociais em 1957. Indicação do 

bairro de Interlagos pela autora. Sem escala. 

Fonte: Villaça, 1999. 
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tem algumas características gerais que perpassam todas as classes. 

Para todos os grupos sociais, a segurança é um elemento através do 

qual as pessoas pensam seu lugar na sociedade e materialmente 

criam seu espaço social.

Como vemos nas residências das Figuras 28, 29 e 30, encontramos a maio-

ria das casas com seus muros, grades e portões mesmo em locais onde há 

vista para a represa ou o viveiro.  

Mas tanto as casas como o bairro apresentam consequências dessa instabili-

dade criada pelo sentimento e problema da falta de segurança das cidades, 

assim como o receio de alterações do seu uso e ocupação, resgatando a 

mesma ideia apresentada desde a fundação, de que a permanência ou pos-

sibilidade de novos usos traria deterioração ao bairro. Em função disto, seus 

moradores se unem através de Associações, no caso de Interlagos a Asso-

ciação Benfeitores de Interlagos – SBI, fundada em 196314, que se mobilizou 

para ações junto à prefeitura de São Paulo, como, por exemplo, a execução e 

montagem do processo de tombamento do bairro, aprovado pelo CONPRESP 

em 2004 (Anexo 1) e as ações para os bloqueios instalados nas ruas do bairro 

(Figura 31), desde 1998, justificado conforme texto da associação: 

Apesar de estar localizado em área de proteção de mananciais e em 

uma Z-1, ou seja, uma zona estritamente residencial, o bairro de In-

terlagos se vê ameaçado pelo processo de deterioração que atinge 

toda a cidade de São Paulo.

Figura 29 – Residência na Rua Catanumi, bairro de Interlagos. 

Fonte: Fotos da autora em 15 de maio de 2010.

Figura 30 – Residência na Rua Catanumi, esquina com Rua Roger Chaffee, 

no bairro de Interlagos. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

14 Dados obtidos através do site. Disponível em: <http://www.sbinterlagos.org.br/

sbi/sbi/>. Acessado em: 10 mai. 2010.
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Figura 31 – Residência na Rua Catanumi, esquina com a Rua Porto Torres, no 

bairro de Interlagos. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

Trânsito intenso, poluição (ambiental, sonora e visual) e violência 

são os problemas que estão cada vez mais próximos de nosso bairro.

Para preservar a qualidade de vida ainda existente em Interlagos e 

manter a segurança de seus moradores, a Associação Benfeitores 

de Interlagos (S.B.I.) e a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) 

estão estudando a sua transformação em um “bolsão residencial”, 

dentro do Programa de Implantação de Bolsões Residenciais (PIBR) 

elaborado pela EMURB.

Em algumas ruas, os bloqueios e canteiros permanecem, mas o acesso é 

livre e sem restrição. Pode-se notar, ainda, carros de vigilâncias privadas 

que permanecem no bairro. Duas ruas permancem sem asfalto pelo 

próprio movimento e ação dos moradores, que bloquearam as máquinas 

da prefeitura15 como forma de manter o aspecto rústico e mais natural do 

bairro (Figura 32).

Na vista aérea do bairro podemos notar as casas unifamiliares, a limitação 

de altura das edificações, equipadas com seus itens de lazer e jardins inter-

nos, e seu pequeno desnível de terreno que permite a contemplação da 

represa pelos seus moradores (Figura 33). 
Figura 32 – Barreiras das ruas do Bairro para criação de bolsão residencial. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

15 Dados obtidos na Ata relativa à reunião de 13 de maio de 2009 entre SBI e 

Subprefeitura Capela do Socorro – 13 de maio de 2009, acesso pelo site. Disponível 

em: <http://www.sbinterlagos.org.br/sbi/novidades/view.asp?id=84>. Acessado 

em: 25 jul. 2010. (Anexo 2)
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Figura 33 – Rua Catanumi, de terra, com o Viveiro à direita. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

Figura 34 – Vista aérea do Viveiro Jacques Cousteau, em 11 de julho 2009. 

Fonte: Disponível em: <http://i222.photobucket.com/albums/dd287/westner73/helicoptero/IMG_2510.jpg>. Acessado em: 

12 jul. 2010.
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As ruas permanecem arborizadas e há ainda diversos lotes sem edificações. Poucos restau-

rantes e comércios ligados ao mercado náutico permanecem à beira da represa, que conta, 

também, com inúmeros lotes e terrenos sem uso. Nos períodos de utilização do Autódromo 

pelas corridas mais importantes, os moradores são cadastrados, pois até mesmo a circula-

ção na avenida entre o bairro e o Autódromo é controlada, passando apenas aqueles que 

previamente adquirem autorizações das propriedades junto à Companhia de Engenharia de 

Tráfego de São Paulo.

2.2  ÁREAS DE LAZER: A REPRESA DO GUARAPIRANGA E O AUTÓDROMO DE 

INTERLAGOS

A partir de 1901, a Light inicia o fornecimento de energia elétrica no país, mais especifica-

mente em São Paulo. Em uma cidade em crescente desenvolvimento econômico, a demanda 

só aumentava e, para suprir novas turbinas instaladas na Usina de Parnaíba, foi projetado 

e construído um grande reservatório em Interlagos. Vários itens foram considerados para a 

escolha do local: aspectos geológicos e hídricos, econômicos (uso do solo e valor das desap-

ropriações) e de acesso. E a escolha foi o Rio Guarapiranga, em Santo Amaro, que serviria de 

suporte para o período de estiagem do Rio Pinheiros e as turbinas ali instaladas. Foi construí-

da a Represa do Guarapiranga, conhecida até os anos 40 como Lago de Santo Amaro. A an-

tiga vila originária de aldeias jesuítas – datada desde o século XVI, que tinha suas atividades 

baseadas na produção agrícola, em alguns eventos religiosos e foi pioneira no recebimento 

de imigrantes, principalmente alemães – passa por uma enorme transformação que confere 

ao lugar a função recreativa e área de preservação ambiental, que também contava com a 

proximidade da vegetação nativa da Serra do Mar. Mas apenas a geração pelo Rio Pinheiros 

não foi suficiente, e outro projeto é executado. O Rio Pinheiros e o Rio Jurubatuba são reti-
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ficados e este último é também represado, criando, assim, a Represa Billings, (o engenheiro 

responsável foi o Asa Kenney Billings, por isso o nome) que abasteceria as turbinas da usina 

em Cubatão. Em 1929, pela necessidade de abastecimento de água, é inaugurado o Sistema 

de Abastecimento do Guarapiranga e a Represa passa a ter outra função e sua importância 

é mais uma vez alterada (BERARDI, 1969). Abastece, atualmente, quatro milhões de pessoas 

residentes na zona sudoeste da capital (WHATELY; CUNHA, 2006, p. 5).

Como as terras da represa eram de propriedade particular e a sua função inicial era de cap-

tação de energia, não houve a preocupação de estender a compra de terras no entorno, que 

continuaram pertencendo a pequenos sitiantes. Mas nos anos 30 surgem as primeiras preo-

cupações com as suas margens e, em 1932, a Prefeitura do Município de Santo Amaro cria 

uma lei (Ato nº 7, de 10-08-1932) proibindo a criação de suínos e a instalação de indústrias den-

tro de um perímetro de 3 quilômetros a partir das margens, e instituindo a obrigatoriedade 

do uso de fossas sépticas nas residências (MENDES; CARVALHO, 2000, p. 47).

As margens da represa, sempre ocupadas por propriedades particulares, foram atraindo instalações 

voltadas ao seu aspecto recreativo e de lazer, principalmente nos finais de semana. E, como a área 

possuía uma grande variedade de pequenos sítios e chácaras, ou seja, dimensões maiores, vários 

estabelecimentos foram para a região, mas sempre ocupados por particulares, apesar da popula-

ção que se servia da área de várias classes sociais. Como no texto de Zein e Oliveira (2003, p. 4):

[...] Seguia ausente um desenho urbanístico que organizasse as margens da represa do 

Guarapiranga, pois sua proprietária [Light] não alterara em absoluto sua mentalidade en-

genheril restritiva, que no lago via tão somente um insumo imediato para a salvaguarda 

de seus interesses técnicos. Por outro lado, a atração natural da represa como opção de 

lazer incentivava a progressiva ocupação das áreas próximas às margens da Guarapiranga 

para moradia de recreio, principalmente no seu lado leste, mais plano e mais facilmente 
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acessível. Se bem tivesse a municipalidade tomado algumas medidas legislativas, como 

a proibição de alguns usos industriais no entorno, o incentivo à construção de estradas 

de acessos e à instalação de hotéis e cassinos, a represa seguia sendo uma propriedade 

particular cuja razão de ser era outra (energia e água), e em cujos planos jamais se incluíam 

a possibilidade de definir diretrizes que ordenassem o aproveitamento das suas margens 

enquanto lugares de usufruto público - mesmo que ainda de propriedade particular (não 

sendo ambas coisas necessariamente incompatíveis).

Já a partir da década de 60, com o desenvolvimento industrial do país e principalmente da Região 

Metropolitana de São Paulo, a cidade tem um crescimento demográfico intenso e a região do 

Guarapiranga foi intensamente urbanizada, causando poluição das águas e o comprometimen-

to de algumas áreas naturais. Inicialmente, uma ocupação desordenada e intensificada pelo 

problema habitacional que afetava a capital, implantada em áreas de difícil urbanização, como 

terrenos “inundáveis e terrenos com excessiva declividade e risco de desmoronamento, mas 

mesmo assim tomados por moradias precárias agrupadas em favelas” (ZEIN; OLIVEIRA, 2003) 

e, posteriormente, intensificadas, apesar da intenção de preservação dos mananciais com o 

Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – PMDI do início da década de 70 (ALVIM; 

ITIKAWA, 2008). A partir do plano é formulada a Legislação de Proteção dos Mananciais (Leis 

898/75 e 1.172/76), como “tentativa de orientar o crescimento das cidades para fora das áreas 

envoltórias dos principais reservatórios de abastecimento de água.” (op cit., 2008), o que, na 

verdade, estimulou o loteamento clandestino, por diversos fatores: pela falta de política habi-

tacional para a população de baixa renda junto à intensa pressão social por acessos à moradia, 

pela própria legislação que restringiu a ocupação das áreas, tornando-se, segundo Alvim; Iti-

kawa (2008), complexa, sem articulação entre os órgãos responsáveis e sem fiscalização efetiva.  

Neste cenário, a Represa torna-se um espaço esquecido e abandonado:
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Fica claro, por exemplo, que mudanças de hábitos culturais e de lazer favoreceram o aban-

dono do lago pelas classes mais abastadas e que, ainda, a proletarização e degradação da 

região como um todo, e de suas praias em particular, afugentou e estigmatizou a reputação 

do local como local de lazer e moradia (MENDES; CARVALHO, 2000, p. 60).

Os clubes da região se tornaram locais pontuais instalados desde a criação da represa e cada vez 

mais exclusivos, o que nos mostra como a ocupação das margens da represa não foi tratada de 

modo qualificado, que se estendesse a toda a população. Considerando a região de estudo desta 

pesquisa, encontramos diversos clubes exclusivos e particulares, como, por exemplo, o Iate Clube 

do Brasil, Clube Alemão, Clube de Campo Castelo e Clube de Campo de São Paulo, instalados pon-

tualmente, além da presença de diversas propriedades particulares, marinas e alguns espaçados 

serviços públicos, como o Corpo de Bombeiros. 

Alguns aparecem em destaque na cidade de São Paulo. O mais emblemático, em relação a Interlagos 

é o local do antigo Grande Hotel, que se tornou o Clube Santapaula. Localizado no eixo principal do 

loteamento, na avenida em frente ao lago, com uma vista inusitada e privilegiada. Idealizado por 

Sanson, teve um projeto bastante ambicioso, que contava com uma área de 19 mil m², de frente para 

a represa, com 14 andares, 500 apartamentos, piscinas, salões luxuosos, quadra de tênis, 40 lojas co-

merciais, salas de fisioterapia, cinema, um dos maiores cassinos de São Paulo, além de vários outros 

equipamentos16, como a praia com cabines para banhistas e playground. Tudo isso na Avenida Atlân-

tica, em frente à represa, projetado pelo Escritório Técnico de Engenharia de Mieczyslaw Grabowski. 

A Auto-Estradas S/A fez um enorme investimento e, por não receber a ajuda prometida pelo Go-

verno, em que, segundo Mendes e Carvalho (2000, p. 49), Sanson receberia um financiamento de 

80% do custo da obra, teve os trabalhos paralisados. Na pesquisa anexa ao processo de tombamento 

do Bairro de Interlagos, processo nº 2002-0.295.416-8, páginas 108 e 109, temos o seguinte relato:
16 ZEN, Pedro. “Fundação de Interlagos faz 50 anos”. Jornal O Estado de São Paulo, 

em 26 de agosto de 1988
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Alguns anos depois, o terreno e a obra paralisada do Grande Hotel também foram ven-

didos. Jean Sanson, filha do empreendedor de Interlagos, disse, em entrevista realiza-

da em 18/05/199917, que a obra ficou paralisada por volta de seis anos, ’sem hipoteca, 

sem nada‘, até ser adquirida pela Santapaula Melhoramentos S/A, que transformou o 

que restou do Grande Hotel em sede social do Santapaula Iateclube. Após o duro gol-

pe sofrido no começo dos anos 50, Sanson foi perdendo seus bens. Morreu em 1967, 

bastante empobrecido. Até hoje [2002], sua filha Jean, solteira e com mais de 80 anos, 

tenta reaver lotes de terra que pertenciam a seu pai e que se perderam com o tempo.

Aproveitando a estrutura e vocação da região, a Santapaula Melhoramentos S/A, que construía 

e montava clubes recreativos, adquiriu a área e formou o Santapaula Iate Clube. Os novos pro-

prietários, contando com a estrutura existente, solicitaram, no início dos anos 60, adaptações 

aos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, que também constroem uma garagem de bar-

cos na beira da praia, em 1961, um dos símbolos do início da “arquitetura brutalista” brasileira.

Os dois blocos de piscinas estão separados por um espaço de circulação que termina em 

uma passagem subterrânea sob a Avenida Robert Kennedy, dando acesso à área que o 

clube passou a dispor junto à margem da represa. Artigas e Cascaldi realizam também al-

guns estudos para a ocupação desse outro terreno, propondo o que denominam em seus 

desenhos como “setor náutico” do clube (ZEIN; OLIVEIRA, 2003).

Muito utilizado pela elite entre os anos 60 e 80, o clube entra em decadência e encerra suas 

atividades no início dos anos 80 (figuras 34, 35 e 36). 
17 A Srta. Jean Sanson concedeu entrevista ao arquiteto Walter Pires e à historiadora 

Vilma Lúcia Gagliardi, técnicos do DPH, em 18/05/1999.
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Figura 35 – Acima, garagem de barcos em construção em 1959 e, abaixo, 

complexo geral pronto, em 1961. 

Fonte: Disponível em: <http://blogdoprofessorchristian.wordpress.

com/2009/10/04/santapaula-espaco-que-poderia-ser-clube-escola-centro-

cultural-etec-tudo-conjugado/>. Acessado em: 15 ago. 2010.
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Em 200718 o conjunto da Sede do Clube, a Passagem Subterrânea e a Gara-

gem são tombados pelo CONPRESP (Anexo 2) e, neste ano de 2010, é  anun-

ciada a aprovação, pelo próprio Conselho, de um projeto de revitalização do 

empreendimento, com a instalação de Centro de Convenções e Hotel:

Antigo iate clube vai virar centro de convenções e hotel

Abandonado ha 20 anos, o antigo Santapaula Iate Clube, na beira 

da Represa do Guarapiranga, extremo sul da capital, será finalmente 

restaurado – e transformado em centro de convenções. O projeto, 

aprovado anteontem pelo Conselho Municipal de Preservação do Pa-

trimônio Histórico de São Paulo (CONPRESP), prevê também a cons-

trução de um hotel no conjunto, projetado pelo arquiteto João Batista 

Vilanova Artigas, em 1961. Os proprietários – um grupo de indústrias 

têxteis – pretendem inaugurar a obra até 2014. Serão investidos R$ 

10 milhões na primeira fase do restauro, que prevê apenas o centro 

de convenções. O valor para a construção do hotel será definido após 

elaboração do projeto executivo. O conjunto – são atualmente dois 

edifícios, construídos dos dois lados da Avenida Robert Kennedy e 

unidos por um túnel – é tombado pelo CONPRESP desde 2007. 

Com a aprovação, a meta é começar as obras no inicio de 201219, 

disse um dos autores do projeto e representante dos proprietários, 

o arquiteto Mauricio Xavier. ’A idéia é aproveitar a infraestrutura 

turística que começa a chegar à represa, com a criação de parques 

e outros equipamentos, para trazer eventos de porte para a área.’19

18 Conforme site da prefeitura. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/

conpresp/noticias/?p=2266>. Acessado em: 10 out. 2010.
19 Vitor Hugo Brandalise; Jornal “O Estado de S.Paulo”, em 19 de agosto de 2010. Acessado pelo site: Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100819/not_imp597160,0.php>. Acessado em: 20 out. 2010.

Figura 36 – Foto atual, na Avenida Robert Kennedy, da antiga sede do Clube Santapaula. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.
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Recentemente, foi anunciado pelo Ministério do Turismo como uma das 

áreas atrativas para a Copa de 2014:

O projeto do novo Centro de Convenções que será erguido no lo-

cal foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patri-

mônio Histórico de São Paulo (CONPRESP), pois é tombado pelo 

mesmo. O início das obras está previsto para o começo de 2012. A 

intenção é deixá-lo pronto para que os turistas que vierem à Copa 

do Mundo de 2014 já possam usufruir da nova atração.  

 

O novo conceito do empreendimento, nem tão novo assim, pois 

foi feito pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas no ano de 

1961, prevê inicialmente apenas um centro de convenções, que 

consumirá na primeira fase de obras cerca de R$ 10 milhões. 

Mas posteriormente também terá a construção de um hotel, 

cujo valor será conhecido após elaboração de projeto executivo.  

 

Além disso, a piscina de 1200 m² e 4 metros de profundidade será 

transformada num pavilhão de exposições. A antiga garagem de 

barcos, considerada o ponto alto do projeto de Vilanova Artigas, 

feito em concreto aparente com vãos horizontais na cobertura, ga-

rantindo assim iluminação natural, abrigará um restaurante com 

temas náuticos. Até a rampa da garagem será revitalizada para rece-

ber embarcações turísticas.20

Figura 37 – Foto atual, na Avenida Robert Kennedy, da garagem de barco, projeto de Villanova Artigas. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

20 Notícia disponível no site do Ministério do Turismo de 07/10/2010 na sessão Copa 2010. Disponível 

em: <http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/noticias/todas_noticias/detalhe/20101007_02.htm>. 

Acessado em: 29 out. 2010.
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Na área da pesquisa estão concentrados outros importantes clubes de lazer e de práticas 

esportivas, principalmente náuticas (figura 37). Os clubes possuem contratos sociais, que, em 

sua maioria, podem ser adquiridos por novos sócios apenas através da indicação dos sócios 

existentes, além da compra de títulos e transferências. Ou seja, são direcionados a um público 

específico, geralmente que reunisse características em comum (como poder aquisitivo, ou 

estrangeiros, ou mesmo pelas práticas esportivas), e de usos restritivos. 

Entre os principais, o primeiro deles, na porção mais ao norte da Represa, o São Paulo Yatch Club, 

fundado em 1917 com o principal intuito de velejar pela recém-criada represa. Foram os primeiros 

a construir um barco movido a vela na cidade (pois não existia em São Paulo) e iniciar a prática 

náutica na represa21. Próximo a ele, encontramos o Yatch Club Santo Amaro, antigo Clube Alemão 

de Vela, que arrendou o terreno da Light & Power em 1930. Sediou os Jogos Panamericanos de 

São Paulo em 1963, em 1968 receberam, através de Conrad e Cordes, a primeira medalha olímpica 

do iatismo para o Brasil e tem como destaque, desde 1991, o recordista Robert Scheidt22.   Outro 

clube próximo é o São Paulo Athletic Clube (SPAC) de Santo Amaro, que, apesar de fundado em 

1888 para jogos coletivos (rugby, futebol e cricket), veio para a região em 1958 após deixar o cam-

po de Pirituba, de propriedade da São Paulo Railway Co. O interessante da implantação do clube 

é que por estar em uma área inundável, próxima à represa, foram necessários 800 caminhões de 

terra, provenientes das terraplanagens das fábricas instaladas na região de Santo Amaro23. 

A respeito do Clube de Campo do Castelo:

Adiante, em uma península, está situado o Clube de Campo Castelo. A edificação principal, 

que dá nome ao clube, foi apresentada na revista de arquitetura Acrópole, de janeiro de 1941, 

como Castelo “Interlagos”, localizado no Sítio Roberto, com projeto e construção do enge-

nheiro arquiteto Francisco Beck. Curiosamente, a reportagem parece querer, além de apre-

sentar o projeto, mostrar os atrativos do bairro. Inicialmente uma residência privada de luxo, o 

21 Informações disponibilizadas pelo folder informativo do clube, na sessão 

História.
22 Informações disponíveis no site do clube. Disponível em: <http://www.ycsa.

com.br/clube.asp>. Acessado em: 30 out. 2010.
23 Informações disponíveis no histórico do clube, no site. Disponível em: <http://

www.spacrugby.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12

&Itemid=3>. Acessado em: 30 out. 2010.
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Localização dos principais clubes, aeroporto e áreas de lazer

Figura 38 – Mapa com a localização dos clubes, aeroporto e áreas de lazer.

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. 

Acessado e demarcado pela autora em 10 de agosto de 2010.

NOTA: LEGENDA

 Aeroporto de Congonhas

 São Paulo Golf Club

 São Paulo Yacht Club

 Yacht Club Santo Amaro (antigo Clube Alemão de Vela)

 São Paulo Athletic Club (SPAC)

 Autódromo Internacional José Carlos Pace (popularmente o Autódromo de Interlagos)

 Antigo Santapaula Iate Clube

 Clube de Campo do Castelo

 Parque Nove de Julho

 Clube de Campo de São Paulo

 SESC Interlagos
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“Castelo” buscou tirar proveito da localização privilegiada e das vistas do lago através dos mi-

rantes situados nas torres gêmeas, belvederes e terraços (MENDES; CARVALHO, 2000, p. 62).

Na região, não localizado especificamente na área de estudo, mas importante clube pelo seu 

histórico ligado a Interlagos, está o Clube de Campo São Paulo. Bastante significativo em relação 

aos clubes elitizados e restritos da cidade. O acesso, inclusive no site, é apenas aos sócios e as 

únicas informações disponibilizadas são as exigências para o ingresso de novos participantes:

Clube de Campo de São Paulo

Para se tornar sócio do clube, é necessário o conhecimento de 6 (seis) sócios, sendo que 2 

(dois) deles precisam ser sócios há pelo menos dois anos. 

Preenchendo o requisito, retirar formulário na Sede de Campo, através dos sócios, à Praça 

Rockford nº 28, Vila Represa - CEP 04826-410, preenchê-lo e anexar toda a documentação 

exigida e constante na proposta. Após a entrega da proposta, o prazo médio para anda-

mento é de 90 a 120 dias.

Valor da Taxa de Transferência:

- à vista - R$ 80.000,00

- parcelamento: R$ 83.629,40 (1+9 de R$ 8.362,94).

Valor atual do Título: R$ 2.000,00 - valor das últimas negociações.

Valor da Contribuição Social: 

R$ 1.054,00 - para o casal  

R$ 176,00 - por dependente 

Para visita ao Clube de Campo somente como convidado de sócio. 24

24 Informações obtidas no site do Clube de Campo São Paulo. Disponível em: 

<http://www.ccsp.org.br/php/queroSerSocio.php>. Acessado em: 21 set. 2010.
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Possui um campo de golf e outras modalidades esportivas em uma área total de 350.000 m². 

Sua área foi concedida pela Auto-Estradas S/A e foi fundado no mesmo ano do bairro, em 1937.

Outra área de lazer significativa na região, mas não localizada nas margens da represa, é 

o São Paulo Golf Club. Através do encontro de ingleses e escoceses no final do século XIX, 

que trabalhavam em São Paulo, como na São Paulo Railway, foi formado um grupo cuja 

intenção era a prática de golf. Inicialmente, a prática era na chácara de propriedade do 

norte-americano Charles Dulley, entre os rios Tamanduateí e Tietê. Com o crescimento da 

cidade, o grupo passou a se encontrar em outro local, onde hoje está o bairro Bela Vista, 

ainda pouco habitado. Foi neste local que resolveram fundar um clube, em 1901, o São 

Paulo Country Club, que, pela repercussão, principalmente em função da localização em 

uma área em que proliferavam casarões dos barões de café, foi denominado “Morro dos 

Ingleses”, como é conhecido até os dias de hoje.

O “Morro dos Ingleses” passou a atrair mais gente e o progresso, inevitavelmente, chegou 

ao local, abrindo outra mudança: Bairro do Jabaquara. Lá ficaram até por volta de 1915. 

 

Em terreno adquirido da “Light” situado em Santo Amaro, para além do Largo 13 de Maio 

foi feito um novo campo. Corria o ano de 1915. Com o passar dos anos, o club foi crescendo, 

firmando-se como um dos mais tradicionais do Estado - já com o nome de São Paulo Golf 

Club - e passando a ostentar invejável status.25

25 Informações obtidas no site do Clube de Campo São Paulo. Disponível em: 

<http://www.ccsp.org.br/php/queroSerSocio.php>. Acessado em: 21 set. 2010.

Histórico informado pelo site do clube. Disponível em: <http://www.spgc.com.

br/historia.asp>. Acessado em: 02 out. 2010.
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Hoje, o clube é caracterizado por uma enorme área verde (Figura 38) na ci-

dade (duas vezes maior que o Parque Burle Marx), cercada por altos muros, 

em meio a edifícios, fábricas e residências. Os novos condomínios próxi-

mos à área exaltam o fato de estarem ao lado, proporcionando a vista do 

golf, e recebem no nome o título “Golf Club”, como forma de referência ao 

prestígio do clube, à exclusividade e especificidade.

Esses clubes proporcionavam o lazer disponível na cidade para as clas-

ses médias e mais altas. Era a ideia do exclusivo, do pertencimento a uma 

classe especial a que as pessoas, autorizadas, podiam usufruir. Eles repre-

sentaram, como até hoje, os primeiros muros que separavam a cidade das 

“ilhas” de lazer, diversão, áreas verdes e de descanso.

Não localizados na região específica da pesquisa, mas mencionados aqui 

pela importância que possuem na área, principalmente por serem os úni-

cos espaços que atendem à população, estão o SESC Interlagos (localizado 

no lado oposto, nas margens da Represa Billings) e o Parque Nove de Julho. 

O Serviço Social do Comércio de Interlagos (SESC), apesar de manter asso-

ciados, possui diversas atividades voltadas à população em geral e diversas 

faixas etárias. Foi fundado em 1975 em uma área de terreno com 500 mil m² 

e possui diversos equipamentos: conjunto aquático com piscinas e solário, 

ginásio poliesportivo coberto, quadras poliesportivas descobertas, campo 

de futebol oficial, campos de grama sintética, quadras de tênis, área de 

show ao ar livre com capacidade para 15 mil pessoas, sede social com sala 

de leitura, ludoteca, internet livre, sala de TV, sala para convenção/treina-

mento com 50 lugares, espaços de convivência, restaurante, café campes-

tre, teatro com 330 lugares e área de exposições com 1.200 m², lanchonetes 

Figura 39 – Área do Campo de Golf e Sede do Clube. 

Fonte: Site do Clube http://www.spgc.com.br/imagens.asp>. 

Acessado em: 02 out. 2010.
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externas, lago, quiosques com churrasqueiras, parque lúdico, viveiro de plantas com estufa, 

formigueiro in vitro, canteiros, espaço de oficinas e venda de plantas. Possui, ainda, carreta 

odontológica com 4 consultórios, estacionamento para 500 veículos, complexo de reciclagem 

de lixo e tratamento de esgoto. Tem capacidade para 12.000 pessoas por dia, sendo que, con-

forme divulgado pelo SESC, 89,51% dos matriculados recebem até cinco salários mínimos26. 

O Parque Nove de Julho corresponde a uma área de 537 mil m², criado em abril de 2008. Abri-

ga em seu interior o Campo de Aeromodelismo de São Paulo, o Nautimodelismo, quadras, 

caminhos e outros equipamentos. Passou por diversas obras, com instalações questionadas 

pela população e pelo Ministério Público, por conter três quartos de sua área dentro do corpo 

d’água do Guarapiranga, o que prejudicaria a manutenção e proteção da represa. O Tribunal 

de Justiça de São Paulo liberou para a continuidade de execução do projeto recentemente, 

em 4 de novembro de 2010, alegando que: 

O Tribunal de Justiça de São Paulo cassou liminar que paralisava a implantação do Parque 

Nove de Julho, na área da Represa Guarapiranga, e permitiu a continuidade na execução do 

projeto. A interrupção das obras havia sido pedida pelo Ministério Público.

A Prefeitura de São Paulo recorreu ao TJ alegando, entre outras coisas, que a criação do 

parque tem por finalidade promover o uso público sustentável de área verde, diminuir o 

processo de ocupação desordenada e melhorar a qualidade do meio ambiente.

Por unanimidade, os integrantes da Câmara Especial do Meio Ambiente do TJSP acolheram 

o recurso. Segundo o voto do relator, desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, os 

problemas na obra apontados pelo Ministério Público, e negados pela prefeitura, não justi-

ficam a paralisação completa da implantação, ’bastando a adequação capaz de atender ao 

que todos dizem querer, ou seja, a proteção ao meio ambiente’27.  

26 Informativo obtido pelo site do SESC. Disponível em: <http://www.sescsp.

org.br/sesc/quem_somos/index.cfm?index=3&lg=pt&idcat=3&iditem=11>. 

Acessado em: 12 set. 2010.
27 Informações obtidas pelo site. Disponível em: <http://www.datadez.com.br/

content/noticias.asp?id=110843>. Acessado em: 30 nov. 2010.
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Mas a área de lazer com maior destaque, pelo seu reconhecimento, não apenas na cidade 

como internacionalmente, é o Autódromo de Interlagos.

No final da década de 1910 e durante a década seguinte, o processo de urbanização das 

áreas periféricas de São Paulo se intensificou, e novos loteamentos surgiram, muito deles 

implantados pela companhia City of San Paulo Improvements and Freehold Land Co.Ltda., 

como os bairros denominados Jardins – América, Paulista e Europa. Seus traçados, compos-

tos artisticamente, sofreram influências das idéias do engenheiro francês J.Bouvard, deixadas 

nos trabalhos realizados por ocasião de sua visita à capital paulista, em 1911, como também 

transmitiram os princípios de Camilo Sitte e o conjunto teórico para as cidades-jardins formu-

lado por Ebenezer Howard. Este foi trazido ao Jardim América por seu idealizador, o arquiteto 

e urbanista inglês Barry Parker (SCALI, 2004, p. 13).

A partir da década de 20 há um expansionismo exacerbado da cidade e a implantação e pre-

ferência pelo rodoviarismo (as primeiras montadoras são fundadas no país), o automóvel 

e o avião se tornam símbolos de modernidade e de projeção de futuro. Na década de 1930 

acontecem as primeiras corridas automobilísticas de caráter internacional no Brasil. Em São 

Paulo, após o sucesso das corridas na cidade do Rio de Janeiro, e por intermédio do Au-

tomóvel Club do Brasil, é realizada a primeira prova, disputada nas ruas do Jardim América 

(figura 39). Uma multidão e vários pilotos nacionais e internacionais compareceram. Nessa 

prova, um acidente com a piloto francesa Mariette Hélene Delange, mais conhecida como 

Hellé-Nice, nas ruas do bairro, causa morte e vários feridos. A piloto feminina, símbolo da 

época, sobrevive e o acidente gera algumas repercussões pela falta de segurança nas cor-

ridas de rua (SCALI, 2004, p. 16). Eusébio de Queiroz Mattozo, diretor do Automóvel Club 

do Brasil e diretor jurídico do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, apelaram a 
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Louis Romero Sanson pela construção e conclusão do seu projeto para 

um autódromo em São Paulo. Mas não apenas isso:

Em 1936, Eusébio de Queiroz Mattozo, diretor do Automóvel Club 

do Brasil, ligado à empresa Auto-Estradas S/A (AESA), grande lotea-

dora na região, sugeriu ao seu presidente, o engenheiro Luís Rome-

ro Sanson, que procurasse uma área adequada para a construção 

de um autódromo. A Companhia City havia realizado uma corrida 

internacional no Jardim América, no dia 12 de julho desse ano, e o 

sucesso publicitário havia sido excelente. Era esse um procedimen-

to comum entre os empresários do setor imobiliário, que organiza-

vam atividades capazes de atrair grande público para valorizar seus 

loteamentos. Em 1937 Sanson adquiriu para a AESA uma grande 

área, vizinha ao bairro denominado Balneário de Interlagos, de pro-

priedade da empresa que presidia. A seguir elaborou o projeto de 

um autódromo para esse local. (...) Obtido um empréstimo do IAPI 

(Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários), a obra foi 

executada durante os anos de 1938 e 1939, sendo inaugurada com 

sua primeira corrida, em abril de 1939 (REIS, 1994, p. 193).

Conforme o historiador Paulo Scali, o Autódromo de Interlagos figurava 

entre outras importantes obras recentes na cidade, como o novo Viaduto 

do Chá, os viadutos Major Quedinho e Martinho Prado, as avenidas 9 de 

Julho, Ibirapuera, Biblioteca Municipal e o Edifício Martinelli (SCALI, 2004, 

p. 16). Sanson estudou vários autódromos, projetou e construiu 8 quilô-

Figura 40 – Os boxes no GP de São Paulo, em 1936, no Jardim América. 

Fonte: Site http://www.antyqua.com.br/Mademoiselle-Helle-Nice.aspx>. Acessado em: 30 out. 2010.
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metros de pista asfaltada, em um vale de “área com quase 1 milhão de m² com estaciona-

mento para 10 mil veículos e capacidade para 250 mil espectadores” (Filme-folheto de um 

passeio a Interlagos, p. 42 apud MENDES; CARVALHO, 2000, p. 51). Em 1954, como parte das 

comemorações do “IV Centenário da Cidade de São Paulo”, a área foi vendida à prefeitura, pas-

sando a ser de utilidade pública. 

O traçado, na verdade, foi desenhado para oferecer duas versões. Uma era um anel externo, 

concebido para ser de alta velocidade e que tinha 3.250 metros. O outro era o chamado 

circuito completo que, contando com o setor do miolo, de 4.750 metros, totalizava os 8.000 

metros de extensão. A outra novidade é que se corria em sentido anti-horário ou, como 

diziam, contra os ponteiros do relógio. Não à toa, o engenheiro Sanson e sua equipe ha-

viam escolhido um local bastante apropriado para receber a pista. O terreno formava uma 

espécie de bacia, cercada por morros mais altos. (...) Com subidas, descidas, curvas para a 

esquerda e para a direita, de alta e de baixa velocidade, o circuito era extremamente téc-

nico e seletivo, separando os verdadeiros homens dos meninos. E privilegiava a força dos 

motores, principalmente pelo grande número de subidas. 

Porém, todo esse charme ficava restrito ao traçado, já que, fora dele, as condições eram as 

mais inesperadas possíveis.  Altos barrancos ficavam ao lado de muitos trechos. Grandes 

ribanceiras ofereciam o perigo de uma queda profunda se o carro saísse da pista. 

No mais, o resto do circuito era repleto de árvores e de mato alto, de onde também surgiam 

animais de todos os tipos, como cachorros, roedores, corujas, cavalos e até mesmo cobras. 

O público se espalhava pela grande área, acomodando-se como podia pelos morros de 

terra, gramados e até mesmo em trechos do acostamento bem próximos da pista.28

28 Histórico acessado pelo site da São Paulo Turismo e no site oficial do 

autódromo. Disponível em: <http://www.autodromodeinterlagos.com.

br/70anos/>. Acessado em: 30 set. 2009.
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Por isso, a partir de 1967 o autódromo fecha para as primeiras reformas, con-

cluídas por completo apenas em 1971, com túnel para acesso, alambrados 

nas áreas dos boxes, zebras na pista, edifício de quatro andares, tribuna de 

honra, galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e outras de infraestrutura.

Único na América Latina a participar do calendário do Grande Prêmio de 

Fórmula 1, desde 1972 passou a ter grande importância nacional e inter-

nacional. Suas provas atraíram um grande público e vários pilotos tornam-

se ídolos e referências nacionais (SCALI, 2004, p. 148). Em 1977, como 

homenagem ao piloto morto em um acidente aéreo, o autódromo tem o 

nome oficial alterado para Autódromo Internacional José Carlos Pace. Na 

década de 90 o Autódromo Internacional José Carlos Pace é novamente 

modernizado após períodos de corrida no Rio, e passa a ter 4.350 metros 

de extensão, com o retorno do GP a São Paulo (Figura 40). 

Somente em 1997 (Anexo 4) o autódromo passa a ser um parque munici-

pal – esportivo e de lazer – com o objetivo de atender à população da área. 

Os acessos são ainda controlados pelas guardas municipais, mas é per-

mitido entrar em algumas áreas. Encontramos atividades como o kartó-

dromo Ayrton Senna, a Escola Básica de Mecânica (parceria do Senai com 

patrocínio da Volkswagem), diversas atividades esportivas, além do auto-

mobilismo para crianças, adolescentes e grupo da terceira idade. São ativi-

dades administradas pela São Paulo Turismo e Prefeitura de São Paulo29.

As provas do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (maior evento da ca-

tegoria no autódromo) acontecem geralmente no mês de novembro. As 

equipes e pilotos ficam hospedados no Hotel Transamérica, localizado 

Figura 41 – Autódromo de Interlagos, reta entre a Descida do Lago e a Ferradura. 

Fonte: Foto da autora em 15 de maio de 2010.

29 Informações acessadas pelo site da São Paulo Turismo e no site oficial do autódromo. Disponível em: 

<http://www.autodromointerlagos.com/site/atividadessociais.php>. Acessado em: 30 set. 2009.
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próximo à ponte Transamérica, e, dentre os hotéis, o mais próximo do 

Autódromo (aproximadamente 6,5 km). Entretanto vários pacotes turísti-

cos são disponibilizados, sendo que as acomodações para turistas aconte-

cem em diversos locais da cidade, e não no bairro propriamente, conforme 

disponibilizado no site oficial de comercialização do evento30:

• Sonesta São Paulo Ibirapuera – bairro de Moema;

• Ibis Morumbi – bairro do Brooklin Paulista;

• Hilton São Paulo Morumbi – bairro do Brooklin, região da Avenida  

 das Nações Unidas, próximo à Av. Eng. Luiz Carlos Berrini;

• Blue Tree Towers Faria Lima – bairro de Vila Olímpia;

• Adress Cidade Jardim – bairro do Jardim Europa;

• Sofitel São Paulo Ibirapuera – bairro do Ibirapuera.

Podemos notar que a região não foi beneficiada pela implantação de equi-

pamentos que servissem ao autódromo (Figura 41). Vários problemas com 

o acesso apareceram e permanecem até hoje. A empresa empreendedora 

de toda essa área, apesar de vários atrativos construídos, dos relaciona-

mentos com empreendedores e empresários, não alterou a direção do en-

caminhamento das altas classes paulistanas. Como discutido por Villaça 

(2001), o cotidiano destas camadas não se desenvolveu na região de Inter-

lagos, e sim no quadrante sudoeste. Na época, ainda havia vários restau-

Figura 42 – Autódromo de Interlagos, Rio Jurubatuba à esquerda, Represa Billings ao Sul e, no canto 

inferior direito, o bairro de Interlagos.  

Fonte: Gerson Ibias, data 17 de dezembro de 2008.

30 Informações disponibilizadas no site GP Petrobrás do Brasil de F1. Disponível em: <http://www.gpbrasil.

com.br/site10/index.asp>. Acessado em: 2 nov. 2010.
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rantes na região, que hoje não mais existem, assim como os hotéis e o próprio melhoramento 

e desenvolvimento da estrutura viária.

Além de imprimir a uma determinada região geral da cidade um padrão ambiental e es-

tético inexistente no restante do espaço urbano, através da aparência das ruas e edifícios, 

da arborização, da presença maior de praças, etc., as burguesias implantam nessa região a 

melhor infra-estrutura da cidade, especialmente a viária (op cit., p. 326).

O trânsito na região é bastante complicado, principalmente nos dias de eventos, em que são 

propostas novas rotas e “esquemas” de acesso, pois a maioria do público encaminha-se de ou-

tros bairros para lá. Como observamos no site da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET:

Quem vai ao GP:

• Como chegar e sair do Autódromo dia 06/11

• Como chegar e sair do Autódromo dia 07/11

• Os sistemas de transportes integrados para o GP Brasil

• Onde estacionar

• Deficientes físicos

• Recomendações importantes para quem vai ao GP
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Operação de Trânsito

Para oferecer um bom nível de fluidez e segurança de trânsito, de 

03/11 a 07/11 será ativado o esquema operacional de reforço na 

área de influência do Autódromo, com atividades básicas de opera-

ção manual de semáforos, canalizações de tráfego, orientação aos 

motoristas e fiscalização.31

E os moradores dos arredores do autódromo também necessitam de au-

torizações e cadastramento para acesso, conforme a “área de bloqueio” 

(Figura 42) definida pela companhia.

AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DO MORADOR

Os moradores da ’área de bloqueio‘, que estará interditada nos dias 

06 e 07/11, terão acesso só com veículos que trouxerem colada no 

vidro dianteiro e bem visível a credencial ’AUTORIZAÇÃO DE ACES-

SO‘. Estas credenciais serão distribuídas pela CET.

Os moradores deverão solicitar a ’Autorização de Acesso‘ no Posto 

de Informação da CET, localizado na Praça Enzo Ferrari, defronte ao 

Portão A do Autódromo, munidos dos seguintes documentos:

• comprovante de residência recente (2010) 

• cédula de identidade (DE QUEM COMPARECER AO STAND) 

• documento original do veículo (2009 ou 2010)

31 Informações obtidas no site da CET. Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/internew/informativo/

interlagos/2010/quemvai.htm>. Acessado em: 28 out. 2010.

Figura 43 – Definição da área de bloqueio em Interlagos, atualizada em 27 de outubro de 2010. 

Fonte: site da CET. Disponível em: <http://www.cetsp.com.br/internew/informativo/interlagos/2010/

quemmora.htm>. Acessado em: 28 out. 2010.
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Mas, como veremos a seguir, a região não só contou com áreas de lazer e moradia para 

altas classes. A partir da década de 40 outras atividades se destacam na região e corro-

boram o espraiamento e a expansão da cidade. Teremos, então, a segunda tipologia de 

forma de morar na região.

2.3 OS LOTEAMENTOS OPERÁRIOS E A INDUSTRIALIZAÇÃO DE SANTO AMARO 

O começo a década de 40 é marcado pelo início dos loteamentos industriais e pelo forte 

adensamento populacional caracterizado, principalmente, por trabalhadores (MENDES; CAR-

VALHO, 2000, p. 51) em áreas periféricas.

O período compreendido entre o fim da década de 40 e 1964 marcou a consolidação do 

padrão periférico de crescimento. 

A solução habitacional se apoiou no trinômio loteamento periférico/casa própria/auto-

construção - que em São Paulo representou a principal opção de moradia para os setores 

populares até os anos 70. 

E a iniciativa privada entrou com tudo no negócio de loteamentos periféricos de tal forma 

que podemos afirmar que a periferia é um subproduto da especulação imobiliária. Levan-

do em conta a aspiração popular por uma casa os loteadores traçaram uma estratégia que 

lhes possibilitou grandes lucros. Fazendo loteamentos em áreas rurais, podiam vender os 

lotes a um preço acessível aos trabalhadores já que não tinham infra-estrutura e serviços 

básicos. Mas propositadamente deixavam terrenos ociosos dentro do loteamento ou en-

tre ele e a região já urbanizada. O simples fato de trabalhadores comprarem um lote já 
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valorizava estes terrenos ociosos e na medida em que os serviços e infra-estrutura urbana 

chegassem a este loteamento (mormente à custa da mobilização dos moradores) estes ter-

renos se valorizavam mais ainda. 

[...] A conseqüência arquitetônico-urbanística desta forma de urbanização é um desperdício 

muito grande de espaço, fazendo de São Paulo um tapete de retalhos extremamente caótico, 

que se perde em cidades periféricas cada vez mais distantes. Além disso encarecem-se tanto 

os custos do transporte como os de instalação de infra-estrutura urbana (SANTOS, 1992).

Essa é a condição de Santo Amaro e arredores, muitos trabalhadores se dirigiam à região 

por ser uma opção de moradia ao longo de sua linha de bonde. Uma importante linha 

que ligava a Região da Vila Mariana ao Largo 13 de Maio sendo a última linha a parar em 

1968 (de 1913 a 1968). 

A rede de bondes da CMTC estendia-se por 353 Km, com 22 linhas e 146 carros em opera-

ção, empregando 2.200 funcionários. Era um sistema que atrapalhava o trânsito mais do 

que servia à população. A supressão da linha Jardim Paulista, em outubro de 1965, foi o 

início da execução progressiva do plano de extinção dos bondes. A linha Biológico - Santo 

Amaro foi a última a ser suprimida, em março de 1968 (PMSP, 1968 apud ZIONI, 2002, p. 79).

 

Muitos bairros que foram formados na região de Santo Amaro surgiram no entroncamento 

das estradas e ferrovias, além de a região oferecer condições para os trabalhadores das indús-

trias próximas, que passam também a serem percorridas por linhas de ônibus.
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Entre esses núcleos, destacava-se pela sua importância, Rio Bo-

nito, situado no entroncamento da então estrada estadual Enge-

nheiro Marsilac com a Estrada do Clube de Campo. Mais ao sul, 

destacava-se a Vila São José, onde já existia um bairro rural de mes-

mo nome. Estes dois povoados se transformaram, posteriormente, 

em pólos em torno dos quais surgiram densos subúrbios.  

 

Cidade Dutra é outro exemplo de bairro popular que surgiu na 

década de 40. Os bairros citados acima haviam se formado num 

desenvolvimento mais espontâneo da população em torno de en-

troncamentos de estradas ou de vilas rurais pré-existentes, que pas-

saram a ser servidas por linhas de ônibus32. 

O projeto da Cidade Satélite também previa a abertura de um loteamen-

to voltado para as camadas de trabalhadores, por isso a criação do bairro 

Cidade Dutra, inaugurado em 1950, em homenagem ao presidente Euri-

co Gaspar Dutra. Era destinados aos funcionários de companhias presta-

doras de serviços públicos, como a Light, a CMTC, a Cia. de Gás e os fer-

roviários (MENDES e CARVALHO, 2000, p. 51).  Inicialmente financiadas 

pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Serviços de Transporte 

– IAPST e, posteriormente, pela a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos 

Ferroviários e Empregados em Serviços Público  – CAPFESP, criada em 

1953 (Figura 43).

32 Informações obtidas pela subprefeitura de Capela do Socorro, também disponíveis no 

site. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/

capela_do_socorro/historico/index.php?p=916>. Acessado em: 22 jul. 2010.

Figura 44 – Mapa com a área de estudo e a demarcação do bairro de Cidade Dutra. 

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. (acessado e 

demarcado pela autora em 20 de setembro de 2010).

NOTA: LEGENDA

  Região de Interlagos, definido pela autora

  Bairro Tombado de Interlagos

  Bairro Cidade Dutra
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Mas pelas próprias características do populismo que se apoia no 

voto da massa trabalhadora, as necessidades desse setor não po-

dem ser totalmente desprezadas. Além do mais, esta massa, através 

dos movimentos populares (que emergem nesta época) como as 

SABs (Sociedade de Amigos de Bairro) começam a pressionar a pre-

feitura. Esta pressão era expressão da consciência de que os serviços 

e equipamentos urbanos eram um direito do munícipe e um dever 

do Estado. Esta consciência foi fruto também do próprio discurso 

populista que atribuía a si o dever de atender a população pobre da 

cidade com equipamentos e serviços urbanos. 

Então algumas coisas foram feitas no sentido de atender em parte 

aos reclamos deste setor popular. Criaram-se os IAPS (Institutos de 

Aposentadoria e Previdência) em 1938 e durante o período Dutra 

(1946-50) a ação destes institutos foi intensificada. É criada também 

em 1946 a Fundação da Casa Popular (FCP) - primeiro órgão a nível 

nacional com o objetivo de equacionar o problema habitacional 

(SANTOS, 1992).

 

Foram construídas, inicialmente, 500 casas pela Auto-Estradas S/A (Figura 

44), semelhantes em tamanho e estilo, a maioria gemidas duas a duas, com 

um centro comercial e uma linha de ônibus para interligar o bairro comple-

tamente isolado. “No total, foram edificadas mais de 2.500 residências, o que 

acarretou uma explosão demográfica no local. Em vinte anos, a Cidade Du-

tra receberia cerca de 27 mil habitantes” (MENDES; CARVALHO, 2000, p. 51).

Bairro Cidade Dutra

Figura 45 – Mapa com a área de Estudo e a demarcação do bairro de Cidade Dutra inicial e área total. 

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. (acessado e demarcado pela autora em 20 de 

setembro de 2010).

NOTA: LEGENDA

  Região de Interlagos, definido pela autora

  Bairro Tombado de Interlagos

  Bairro Cidade Dutra
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Essa linha de ônibus, conforme descrito no levantamento histórico33 do 

processo de tombamento do bairro, exerceu uma função polarizadora no 

desenvolvimento dos arredores. O bairro foi projetado com uma avenida 

central, que recebe uma série de ruas na diagonal, uma pequena praça 

circular em uma das extremidades e um centro comercial.

O bairro residencial se mantém, com diversos comércios menores e serviços 

entremeados e escolas, mantendo uma apreciável arborização. Vários gru-

pos de casas ainda mantêm as mesmas tipologias da época (Figura 45).

Algumas das moradias que foram adquiridas por operários das empresas 

prestadoras de serviços públicos ainda pertencem a aposentados ou pes-

soas relacionadas aos antigos funcionários34, e as demais foram vendidas 

posteriormente pelos antigos proprietários ou pelas próprias empresas 

(CMTC, Light, entre outras). Na pesquisa verificamos, inclusive, que uma 

das casas de Cidade Dutra abriga a Sede do Sindicato dos Eletricitários, 

com o Núcleo dos Aposentados.

As casas passaram por várias modificações, principalmente relacionadas às 

questões de segurança, mas ainda é perceptível certo agrupamento e os dife-

rentes estilos construídos das residências. A maioria geminada pelo menos em 

um lado, mas com recuos que permitem jardins e espaço de visualização das 

mesmas e a adequação do recuo maior lateral para automóveis, ou nos espaços 

frontais, conforme as tipologias da residência, como vemos abaixo (Figura 46 e 

47). Observamos, ainda, diversos loteamentos cercando a área, como resultado 

de lotes que se subdividiram, mas preservaram algumas diretrizes de urbani-

zação do loteamento inicial, com a presença de praças e pequenas rotatórias.

33 E também obtidas pela subprefeitura de Capela do Socorro, disponíveis no site. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/capela_do_socorro/historico/index.

php?p=916>. Acessado em: 22 jul. 2010.
34 Informação obtida na Subprefeitura de Capela do Socorro, em entrevista feita com o Engenheiro de 

Planejamento Urbano Edgar Dias, no dia 15 de agosto de 2010.

Figura 46 – Foto de satélite com aproximação maior para visualização das casas. 

Fonte: Disponível em: <http://www.googlemap.com>. (acessado e demarcado em vermelho pela 

autora em 20 de setembro de 2010).

Figura 47 – Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, Núcleo dos Aposentados na Vila Operária (Cidade Dutra). 

Fonte: Foto da autora em 15 de julho de 2010.
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Figura 48 – Vila Operária Light e CMTC (Cidade Dutra). 

Fonte: Foto da autora em 15 de julho de 2010.
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Mas a região será marcada também pela implantação de diversas outras indústrias, de 

grande importância para o parque industrial. Na década de 50, através do Plano de Me-

tas do Governo de Juscelino Kubitschek, ocorre uma efetivação do planejamento estatal 

para o desenvolvimento de políticas governamentais de incentivo à industrialização. Se-

gundo Pádua (2008, p. 30):

Foi um momento em que já havia condições na sociedade brasileira para a realização de 

um planejamento abrangente, pois ela já vinha experimentando este tipo de ação gover-

namental com o discurso da aliança entre o planejamento e o desenvolvimento econômico 

que gradativamente vai sendo encampado pela opinião pública. O Plano de Metas repre-

sentou também uma aliança estratégica com os Estados Unidos, principal potência capi-

talista, definindo as possibilidades do Brasil como um subsistema do capitalismo mundial.

  

Como consequência dessas ações, o que se pretendia era:

Dentre os seus objetivos mais gerais [do Plano de Metas], destacam-se os seguintes: a) abolir 

os pontos de estrangulamento da economia, por meio de investimentos infra-estruturais, 

a cargo do Estado, pois esses investimentos não atrairiam o setor privado; b) expandir a 

indústria de base, como a automobilística, indústria pesada e de material elétrico pesado, 

estimulando investimentos privados nacionais e estrangeiros. A ação governamental, em 

seu conjunto, deveria criar melhores condições econômicas, financeiras, sociais e políti-

cas para o florescimento da livre iniciativa. Um dos alvos centrais do Programa era atrair o 

interesse de empresários estrangeiros, com seu capital e sua tecnologia. Além deste obje-

tivo, pretendia-se estimular a poupança nacional e incentivar a modernização do sistema 

produtivo (IANNI apud PADUA, 2008, p. 31).
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No entanto a caracterização dessas novas áreas de industrialização era devido a serem áreas 

já urbanizadas, onde predominou o eixo Rio-São Paulo, inclusive em áreas já industrializadas, 

e intensificadas, em São Paulo, no ABC Paulista, Baixada Santista (Cubatão) e em áreas novas 

nas Várzeas do Rio Tietê e Rio Pinheiros, não só pela possibilidade de transporte ferroviário, 

mas, também, pela possibilidade de assentamentos industriais próximos às vias rodoviárias 

importantes ligadas ao centro urbano.

A várzea do Rio Tietê, praticamente em toda a sua extensão, de Osasco a Guarulhos, cor-

tando o município de São Paulo, foi ocupada por galpões industriais ou galpões de ativi-

dades de suporte à atividade industrial, sobretudo o setor de estocagem, distribuição e 

transporte. A várzea do Rio Pinheiros foi ocupada em sua maior parte por loteamentos 

residenciais, mas duas áreas em seu percurso se destacam no conjunto da indústria pau-

listana a partir da década de 1950: Jaguaré e Vila Leopoldina, ao norte, e Santo Amaro ao 

sul (PÁDUA, 2008, p. 32).

Por isso, a implantação de um novo loteamento industrial na região, inicialmente realizado 

pelo industrial Francisco Matarazzo:

Além do projeto de industrialização da região, aproveitando tanto as facilidades de comuni-

cação (marginais e ferrovias previstas na construção do canal do rio Pinheiros), como a gera-

ção de energia elétrica e abundância d’água; tanto que levou o industrial Francisco Matarazzo 

a montar um loteamento industrial no bairro de Jurubatuba. O plano urbano de crescimento 

da capital via em Santo Amaro uma ótima possibilidade de abrigar indústrias (linha férrea, 

represas, energia elétrica e água) e residências operárias, além de bairros de alta classe, fato 

também presente na Zona Leste, porém com menores atrativos. Santo Amaro também apre-
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sentava uma geomorfologia que possibilitava um fácil crescimento urbano (excluindo as 

áreas de mananciais), pois ’favorecido pelo terreno tabular, o traçado das novas ruas era uni-

forme, entremeado de praças, com quarteirões retangulares‘ (BERARDI, 1981, p. 114), além do 

que o ’vale do rio Pinheiros divide, no sul de Santo Amaro uma grande zona rural (...) que está 

na direção das Escarpas da Serra do Mar, e poderá servir no futuro como elemento de ligação 

entre São Paulo e o litoral. [Em 1969] falava-se (...) na abertura de um caminho para o lito-

ral, ligando Mário Alves (Cipó) a Itanhaém‘ (op. cit.). Imigrantes do leste-europeu viriam para 

trabalhar como operários nas fábricas que surgiam. Estadunidenses e alemães ocupariam 

altos cargos de chefia nas multinacionais. Em 1957 é concluído o ramal ferroviário da antiga 

Estrada de Ferro Sorocabana, então FEPASA, que interligava a linha Júlio Prestes-Mairinque 

com a Santos-Mairinque, a partir da estação Osasco da primeira com a Evangelista de Souza 

da segunda, passando pelo canal do rio Pinheiros, Interlagos, Grajaú, Itaim, Colônia Paulista e 

Barragem (Krucutu), ou seja, cortando todo o sertão santamarense ao meio (MARTINS, 2003).

É formado o parque industrial às margens do Rio Jurubatuba, bairro de Santo Amaro, no 

quadrante sudoeste da RMSP, conhecido como uma área de grande representatividade de 

polos de emprego e da implantação de inúmeras empresas multinacionais. Santo Amaro con-

tou com um rápido prazo no dinamismo industrial:

[...] de um lado, com a expansão do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial e, por 

outro, com a crise da Era de Ouro, já na década de 1970, quando a euforia dos mercados 

é tomada por preocupações quanto à reprodução do sistema. Entre o final da Segunda 

Guerra e a década de 1970, o mundo capitalista cresceu vertiginosamente, momento em 

que houve uma grande expansão das empresas multinacionais para os países de 3o Mundo 

(PÁDUA, 2008, p. 22).
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Essa condição em Santo Amaro esteve ligada diretamente às condições favoráveis de con-

centração industrial, como a facilidade de obtenção de energia, de água (por isso as áreas 

industriais estão distribuídas desde as áreas das margens do Rio Pinheiros acompanhando 

toda a borda até o final do Rio Jurubatuba), sistema ferroviário, mão de obra disponível e 

proximidade (ou mesmo fácil acesso) ao mercado distribuidor e consumidor em expansão na 

cidade, caracterizando o sistema de produção fordista na região.

No início do século XX, os setores de serviços e os bairros residenciais se expandem para 

as zonas sul e oeste da cidade. Nesse mesmo período, os entroncamentos ferroviários das 

linhas Santos-Jundiaí e Central do Brasil (São Paulo – Rio) na zona leste ajudam a explicar a 

concentração industrial em bairros como Brás, Belenzinho, Moóca, Belém, Penha e Tatuapé. 

Da mesma maneira que a Santos – Jundiaí favoreceu a industrialização do trecho entre os 

bairros Moóca e Vila Prudente, a estrada de ferro Sorocabana, com trajeto em direção a 

oeste e construída em período posterior, foi um dos pressupostos para a industrialização 

dos bairros do Bom Retiro, Barra Funda e Lapa. O parque industrial, restrito aos arredores 

das áreas centrais, passa, a partir das primeiras décadas do século XX, a se expandir para 

áreas mais afastadas do centro, acompanhando ainda os eixos preferenciais representados 

pelas vias férreas que cortavam o município (COSTA, 1982). Neste contexto, podemos en-

tender a localização dos distritos industriais do Jaguaré e de Santo Amaro, cujo processo de 

industrialização pode ser considerado recente [grifo nosso] em relação aos demais espaços 

industriais mais centrais da cidade (FIORAVANTI, 2009).

Recente porque se deram principalmente após a retificação das margens e incorporação das 

várzeas do Rio Pinheiros à metrópole. Segundo Seabra (1987, p. 7), “as obras de retificação criaram 

as possibilidades para uma certa e relativa mobilidade de indústrias no espaço da cidade”.
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Mais uma vez, o setor viário teve importante papel na cidade, pois, com a cria-

ção das marginais e pela prioridade dada ao rodoviarismo, tornam-se mais im-

portantes as instalações próximas às vias rápidas do que à ferrovia. Alinham-

se, na região sul, as recém implantadas indústrias com as moradias operárias.

Na região foram instaladas importantes indústrias, como Caterpillar (adqui-

riu a área de 164.000 m² em 1955; atual área do Shopping SP Market), Metal 

Leve, Knorr-Bremse (1977), MWM Motores, The Coca-Cola Company, Avon 

(instalada em Santo Amaro em 1959, e a sede atual em 1970 na região de 

Jurubatuba, conhecida com Sede de Interlagos), Procter & Gamble, Xerox 

do Brasil, Pepsi Co., Villares, Telefunken, SEMP (Sociedade Eletro Mercantil 

Paulista, fundada em Santo Amaro em 1942, futura Semp Toshiba).

Este ramal de 1957 da Sorocabana é operado atualmente, em seu trecho 

metropolitano, pela CPTM Linha Nove, ligando Osasco ao bairro paulista-

no do Grajaú, um importante eixo retomado na cidade.

Entretanto as transformações produtivas e o processo de valorização es-

peculativa do município abriram ou deixaram espaços sem ocupação em 

São Paulo, como veremos a seguir.

Figura 49 – Foto aérea do norte da área pesquisada. 

Fonte: Fotos de Gerson Ibias, data 17 de dezembro de 2008.
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CAPÍTULO 03
OS VAZIOS ENTRE A CAPITAL E A REGIÃO SUL
DE 1950 A 1983
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3.1 OS VAZIOS URBANOS E A LEGISLAÇÃO DE 1972

Até os anos de 1940 “o espaço urbano e a vida social em São Paulo foram caracterizados por 

concentração e heterogeneidade”, como explicitado por Caldeira (2000, p. 213), e, como vi-

mos em Interlagos, o próprio loteamento, em 1937, nos apresentará uma mudança da cons-

trução desse espaço urbano a partir desse período. Há uma proposta de expansão da cidade 

que, após intervenções do Estado, altera as disposições dos espaços. Como apresentado por 

Caldeira, o mais famoso empreendimento urbanístico do governo municipal

Foi o Plano de Avenidas, elaborado por Francisco Prestes Maia durante a administração de 

José Pires do Rio, o último prefeito da República Velha. O plano propunha mudar o sistema 

de circulação da cidade abrindo uma série de avenidas partindo do centro até os subúrbios.

 

No estudo coordenado pelo geógrafo Aroldo de Azevedo, em 1958, temos um interessante 

panorama da formação e urbanização de São Paulo em direção ao já então subdistrito de 

Santo Amaro. Inicialmente, segundo Mendes (1958, V. III p. 282), no início do século XX este 

trecho possuía várias chácaras alemães e o loteamento se inicia pelo arruamento dessas 

áreas. Duas vias ligavam a cidade ao bairro-subúrbio, a linha de bondes e a estrada de roda-

gem (atuais avenidas Brigadeiro Luís Antônio e como continuidade a Santo Amaro). O povo-

amento dessa área é intensificado, então, a partir de 1940, quando:

Os primeiros loteamentos surgiram à margem da linha de bondes da ’Light‘, deles resul-

tando a formação de dois núcleos urbanos de maior importância: Indianópolis e Brooklyn 

Paulista. Por se tratar de uma espécie de estrada de ferro suburbana, com paradas mais ou 
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menos distanciadas umas das outras e tendo seu leito isolado por meio de cercas de arame, 

o ’Tramway‘ de Santo Amaro não representou um papel idêntico ao das demais linhas de 

bondes da cidade; ao invés de um povoamento linear, deu nascimento a uma série de nú-

cleos, formados em torno dos pontos de parada, a exemplo do que ocorreu com o antigo 

’Tramway da Cantareira‘ (op cit., p. 287).

Podemos verificar, então, em direção à região Sul, alguns vazios que se formam devido às 

características iniciais da infraestrutura proposta entre esses dois pontos da cidade. Chácaras 

e sítios intercalados pelo desenvolvimento de núcleos ao longo das paradas. Ainda conforme 

o autor (op cit., p. 288), quando a Avenida Santo Amaro é alargada e asfaltada ela se torna um 

importante eixo que acaba por intensificar o povoamento, devido a essa ligação através de 

ônibus e de “lotações”. Mas ele complementa sobre o que, na época da pesquisa, está acon-

tecendo na região de Interlagos:

Já o mesmo não sucedeu com a chamada Auto-Estrada que vai ter a Interlagos (região de 

Santo Amaro), construída por uma empresa particular por volta de 1929. No setor por ela 

servido só muito recentemente se vem registrando um povoamento maior (op cit., p. 288).

  

Como descrito nos capítulos anteriores, sabemos que o bairro de Interlagos não apresentou 

um intenso povoamento, pois a infraestrutura criada era direcionada a uma população que 

possuía automóveis, não sendo a maioria nos anos 30. Mas é interessante observar a per-

cepção e perspectiva que o autor faz sobre o futuro dessa região de São Paulo, como um 

contínuo de casarios:
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A paisagem urbana vê-se interrompida em sua continuidade pelos diversos vales per-

tencentes aos córregos que, descendo do Espigão Central, vão ter o Rio Pinheiros, pela 

margem direita; neles encontram-se ’vazios‘ do povoamento. No dia, porém, em que tais 

pequenos cursos de água forem devidamente canalizados, o casario estender-se-á de ma-

neira contínua e compacta até Santo Amaro (op cit., p. 290 e 291).

Entendemos, então, as formações dos vazios pelos aspectos relacionados à infraestrutura 

e geográficos, e sabemos que a cidade não se formou por um contínuo de casarios até 

Santo Amaro. Mas o próprio autor continua apresentando outro importante aspecto na 

formação da cidade:

Como ocorre na maior parte dos bairros novos da Capital paulista, numerosas são as ruas 

que não dispõem de qualquer melhoramento urbano, sem conhecer a pavimentação ou 

a iluminação pública, sem gozar das vantagens de uma rede de água e esgotos. É que o 

crescimento excepcionalmente rápido de tais bairros (como de tantos outros) não tem sido 

acompanhado no mesmo ritmo pelas providências dos poderes públicos, registrando-se 

apenas soluções parciais e precárias para os angustiosos problemas que afligem as popu-

lações que ali vivem.

A este propósito, cumpre acentuar que as empresas loteadoras preocuparam-se exclusiva-

mente com a abertura das ruas e a venda dos lotes (a prestações e a preços vantajosos), o 

que não aconteceu nos chamados ’bairros-jardins’, típicos de classes mais abastadas, cujos 

preços elevados dos terrenos foram compensados por melhoramentos urbanos (pelo me-

nos água encanada e rede de esgoto) (op cit., p. 291).
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Estes loteamentos populares entre os núcleos do centro e Santo Amaro foram, então, povoa-

dos de maneira precária e sem toda a infraestrutura inicialmente necessária. 

Especificamente na região de Santo Amaro, observa-se, a partir da construção da Represa do 

Guarapiranga, uma verdadeira transformação em toda a região pela implantação de chácaras 

de recreio, de habitações destinadas aos fins de semana, dos clubes e de outros locais recre-

ativos. Elas eram localizadas, parte à margem pitoresca da represa, parte junto às estradas da 

região, segundo Penteado (1958, p. 49).

Outro fator fundamental para entender os vazios da cidade foi a estruturação do sistema de 

transporte público em ônibus. A abertura das avenidas propiciou este novo transporte e as 

atividades de bondes foram substituídas. Mas é importante observar que:

O principal agente da expansão dos serviços de ônibus não foi o governo, mas empresários 

particulares, a maioria dos quais também eram especuladores imobiliários. Como conse-

qüência, o sistema era irregular e aleatório, projetado para servir, sobretudo, aos interesses 

imobiliários. Ele tornou possível vender lotes localizados ’no meio do mato’ [grifo original] 

e ajudou a criar um tipo peculiar de espaço urbano no qual áreas ocupadas e vazias inter-

calavam-se aleatoriamente por vastas áreas. Não havia nenhum planejamento prévio e as 

regiões ocupadas eram aquelas nas quais os especuladores tinham decidido investir. Sua 

estratégia era deixar áreas vazias no meio das ocupadas para que fossem colocadas no 

mercado mais tarde por preços mais altos (CALDEIRA, 2000, p. 220 e 221).

 

Como vemos em Interlagos, a urbanização foi feita totalmente por particulares: loteamentos, 

acessos (inclusive pedagiados), lazer. Como apontado por Caldeira (2000, p. 220), até a déca-
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da de 70 a legislação garantia a excepcionalidade da periferia, deixando as zonas suburbanas 

e rurais quase sem regulamentação. 

Desse modo, com possibilidade de acesso, chegada de indústrias e disponibilidade de terre-

nos pelos vazios urbanos, a área não recebeu apenas vilas operárias construídas por empresas 

e por loteamentos regulares. Essa população de trabalhadores que se encaminhava à região 

nem sempre obteve ajuda particular para os seus assentamentos. Um exemplo em destaque 

é a da favela Vila da Paz/Nicarágua, composta por dois diferentes núcleos, vizinhos, com aces-

so direto pela Avenida Interlagos e bem próximas ao Autódromo. A Vila da Paz teve sua ocu-

pação a partir de 1963 e, pela precariedade da ocupação e alta densidade, teve a totalidade 

de suas casas demolidas para a verticalização (Unidades Habitacionais, projeto Cingapura, 

concluído em 2004). Conta com uma área de mais de 90 mil metros quadrados e possui 1.548 

unidades familiares (SILOTTO, 2005, p. 66). A Nicarágua teve origem em 1984 (SILOTTO, 2005, 

p. 34), e se caracterizava por lotes com arruamentos definidos e foram urbanizados no total 

269 lotes de unidades familiares, finalizado em 2004. Este empreendimento está localizado 

entre a Avenida Interlagos, Rua João Paulo da Silva, Colégio Aurélio Campos e a linha de trans-

missão da Eletropaulo, à margem esquerda do rio Jurubatuba, e a sua presença, como em 

diversas áreas da cidade de São Paulo, retoma também os processos de construções precárias 

de moradias. Vila da Paz/ Nicarágua são, também, uma das formas de moradia em Interlagos.

É proposta a partir dos anos 70 uma regulamentação para a periferia, com a Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo, de 01 de novembro de 1972 (Lei Municipal nº 7805). Pela primeira vez uma 

regulamentação municipal abrange todo o território da cidade de São Paulo. Dividida em oito zo-

nas, que apresentavam parâmetros de uso, aproveitamento e ocupação dos lotes em cada uma de-

las. Como característica geral dessa Lei, as tendências existentes de usos foram mantidas, por isso a 

área central, os cinturões industriais e o quadrante sudoeste, sendo áreas mais consolidadas e onde 

se concentravam os setores de alta renda, receberam as zonas mais permissivas (JOSÉ, 2004, p. 57). 
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Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

(Anexo 5)

Zonas 
de 
Uso

Característica CA Máxi-
mo

Z1 Zona de uso estritamente resi-
dencial de densidade baixa

1,0

Z2 Zona de uso predominante-
mente residencial de densida-
de baixa

1,0-2,0

Z3 Zona de uso predominante-
mente residencial de densida-
de média

2,5-4,0

Z4 Zona de uso misto de densida-
de média-alta

3,0-4,0

Z5 Zona de uso misto de densida-
de alta

3,5-4,0

Z6 Zona de uso predominante-
mente industrial

1,5

Z7 Zona de uso exclusivamente 
industrial

0,8

Z8 Zona de uso especial específico 
para cada 
perímetro

Os núcleos importantes de bairros foram definidos como Z4 (o que inclui o 

subcentro de Santo Amaro). Como apontado por Campos (2002, p. 128), os 

bairros-jardins, já protegidos pelo Artigo 40 do Código de Obras, foram no-

meados em Z1, estritamente residencial unifamiliar, transformando-os em 

“Ilhas verdes” e horizontais, como no caso do bairro de Interlagos. Os cin-

turões industriais, como no bairro Jurubatuba, próximo às margens do rio 

de mesmo nome, tornaram-se Z6 ou Z7. Conforme Campos (op cit., p. 128):

A periferia urbana tornou-se assim uma imensa e indiferenciada 

zona predominantemente residencial de baixa densidade, com co-

mércio e serviços de âmbito local, havendo possibilidade de verti-

calização, mas, sendo de baixo coeficiente de aproveitamento, de-

sestimulou os investimentos imobiliários.

Desse modo, a segregação e as diferenças da cidade foram estimuladas. 

Outro importante fator deve-se ao fato de que a cidade carecia de áreas 

públicas, verdes e de lazer, conforme levantamentos anteriores da cidade. 

Outro elemento de ressonância modernista presente na lei 

refere-se à categoria R3 – conjuntos residenciais formados por 

um ou mais blocos verticais que contêm espaços comunitários 

e de lazer coletivos: áreas verdes, quadras esportivas, play-

grounds, salões de festa, e assim por diante. Em Z2, é a única 

forma de verticalização permitida e que admite as vantagens da 

fórmula de Adiron35. Embora tenha o objetivo de suprir a notória 

35 Atinge-se o coeficiente máximo 4, reduzindo a taxa de ocupação no terreno, 

e em Z2 poderia ser aplicada para conjuntos residenciais, atingindo-se o 

coeficiente de 2, segundo temos em Campos (2002, p. 130).



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

122

Capítulo 3:
Os vazios entre a Capital e a Região Sul - 1950 a 1983

carência de áreas públicas, verdes e de lazer em São Paulo, o estímulo a esse tipo 

de solução contribuiu para reforçar uma cultura de isolamento por parte das camadas 

sociais médias e superiores, fugindo à crescente desordem e violência urbana em 

espaços coletivos privados, murados e vigiados por seguranças particulares: o ideal 

do condomínio fechado (CAMPOS, 2002, p. 130).

Retomamos, aqui, o conceito modernista, tanto da setorização, como forma de segregação 

empregado na cidade oficialmente, como o conceito de cidade formada por torres isoladas, 

com o térreo livre, de lazer, com áreas verdes para particulares. Em geral, na cidade, pela es-

cassez de grandes terrenos (a exemplo de Moema) foram produzidos edifícios esguios e altos, 

cercados por muros, garagens e desníveis, em quadras segmentadas, estimulados pelos re-

cuos no Código de Obras Municipal, proporcionais à altura dos edifícios.

O primeiro condomínio fechado para classe alta da região advém desses vazios urbanos, e 

será o primeiro estudo de caso da pesquisa.

3.2 OS PRIMEIROS CONDOMÍNIOS FECHADOS NA REGIÃO DE INTERLAGOS – 

O CASO DO CONDOMÍNIO CHÁCARA SANTA ELENA

O padrão de habitação e verticalização da cidade sofre uma grande alteração após a década de 

70. Na habitação, isso se dá principalmente pelas classes média e alta de São Paulo que rece-

beram financiamento, possibilitando a moradia em apartamentos. Inicialmente, este processo 

deu-se na parte central da cidade para moradias e para escritórios, não apenas no centro, mas 
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em direção à região Sul e Oeste. Como analisado anteriormente, foi regulada a expansão urba-

na e estruturadas as áreas mais ricas da cidade. Nesse processo, os prédios foram transformados 

na principal tipologia para as classes média e alta. Anteriormente, segundo Somekh (1987, p. 

75), em 1940 apenas 4,6% da população de São Paulo viviam em apartamentos, que era uma 

solução não requerida pela classe média. Com a Lei Municipal nº 5.261, em 1957, que limitou o 

coeficiente de aproveitamento do terreno e determinou a cota mínima por apartamento para 

35 m², as áreas dos apartamentos foram aumentadas, o que forçou a ida para regiões mais peri-

féricas dos edifícios residenciais, atraindo, agora, as classes médias para essa tipologia. Esse fator 

foi intensificado com a criação do BNH e do Sistema Financeiro de Habitação – SFH nos anos 70, 

que proporcionavam financiamento a apartamentos residenciais recém-construídos. Temos, 

aqui, a entrada de grandes empresas imobiliárias, que recebiam capital emprestado para suas 

construções. E, como vimos, essa tendência se acentuou com a Lei de Zoneamento de 1972. A 

mesma tendência de utilização da Lei de 1972 se deu para edifícios comerciais e de escritórios.

Os primeiros condomínios residenciais privados de São Paulo, após a Lei de 1972, foram: Ilhas 

do Sul, em Pinheiros, em 1973, e o Portal do Morumbi, em região de mesmo nome, em 1975. 

Eles descrevem caracteristicamente esse processo. O Ilhas do Sul foi construído por uma grande 

empresa imobiliária, a Construtora Takaoka, que também lançou Alphaville anteriormente. Im-

plantado em uma área total de 30.178 m² com acessos pelas avenidas Padre Pereira de Andrade 

e Diógenes Ribeiro de Lima, o conjunto é composto por seis edifícios com 80 apartamentos 

cada. Conta com vários equipamentos de lazer, como piscinas, conjunto esportivo coberto, 

sauna, quadra de tênis, jardim, salas, viveiro, além de serviços como restaurante, lanchonete, 

cabeleireiros, agências bancárias, escola infantil, auditório e teatro (SAMPAIO, 2009, p. 65). O 

Portal do Morumbi, também pioneiro em São Paulo, está localizado em uma das regiões mais 

altas da capital, contém 8 torres residenciais, vários equipamentos de lazer e serviços, como um 

pequeno shopping comercial interno, em uma área total de 165.705 m², que, conforme Sam-

paio (2009, p. 72), é oito vezes a área da Praça da República.
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O primeiro estudo de caso da área pesquisada é o Condomínio Chácara San-

ta Elena (Figura 49), instalado em uma área desmembrada de uma chácara 

existente ao lado do loteamento Chácara Flora. Inclusive, o nome utilizado faz 

uma referência à ideia de vida bucólica e ao bairro de alta classe ao lado. Foi o 

primeiro condomínio da região e figura entre os primeiros da cidade de São 

Paulo, sendo resultado da Legislação de 1972 e de uma área vazia da capital. 

Foi construído em 1983 pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários, logo 

após a inauguração do Shopping Morumbi (no ano de 1982). Essa empresa 

foi construtora de diversos edifícios, shoppings e condomínios, com destaque 

para o Edifício Cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio (1966), Shopping 

Ibirapuera, em São Paulo (inaugurado em 1975), Barra Shopping, no Rio de 

Janeiro (1981), Condomínio Barra Golden Green, no Rio de Janeiro (1992), e 

internacional, como o II Villagio, em Miami Beach (1999). Na época de implan-

tação do Condomínio Chácara Santa Elena nota-se uma crescente valorização 

da zona sul, com grandes investimentos. A própria implantação do Shopping 

Morumbi, em uma várzea, representa a ocupação comercial da região, como 

vemos no mapa sistemático de localização (Figura 50) do empreendimento, 

no qual observamos a referência ao Shopping e à ideia de distância traçada 

em quadros esquematizados pelo tempo previsto de percurso:

• Avenida Paulista em 17 minutos;

• Anhangabaú em 21 minutos (ainda presente uma referência ao 

centro de São Paulo);

• E, ainda, a sugestão e destaque de utilização das vias marginais do 

Rio Pinheiros.

Figura 50 – Vista do Condomínio Santa Elena. 

Fonte: Foto enviada pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários, em 20 de outubro de 2010.
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O folder do empreendimento inicia o texto de forma muito similar ao Filme-

folheto do bairro de Interlagos, que nos apresenta um passeio “virtual” pela 

área, exaltando as belezas intrínsecas da paisagem diretamente relacionada 

à aquisição exclusiva oferecida pelo empreendimento. Inicialmente, a exclu-

sividade e sofisticação do empreendimento são reveladas à medida que é 

realizado um paralelo com cidades estrangeiras de prestígio (principalmente 

da época), à similaridade da referência de Interlagos à Interlaken, na Suíça:

Como em Beverly Hills ou Long Island, os espaços são amplos e o 

contato com a natureza é permanente. Mas aqui a distância de casa 

para o trabalho é incomparavelmente mais curta. Como na Fifth Ave-

nue, em New York, ou Avenue Foch, em Paris, os moradores terão um 

bosque à sua porta, dentro da metrópole. Na Chácara Santa Elena, 

entretanto, esse bosque pertence só a eles, guardado permanente-

mente por agentes de segurança e equipamento eletrônico36.

O condomínio conta com cinco torres, sendo um apartamento por andar 

em 18 andares, somando apenas 90 unidades unifamiliares, chamadas 

publicitariamente de “PENTHOUSE” (Figura 51). 

Cada apartamento é construído com mais de 650 m² (Figura 52), com proje-

to de arquitetura realizado conjuntamente pelos arquitetos Jorge Salszupin 

e José Gugliotta, em conjunto com a Empresa Brasileira de Planejamento – 

EMBRAPLAN. O destaque feito à planta é que a maioria das distribuições 

internas é livre, destacando apenas que as áreas dos banheiros e fachada 

permanecem inalteráveis. 

Figura 51 – Planta de localização do Chácara Santa Elena, em 1983. 

Fonte: Multiplan Empreendimentos Imobiliários, enviado em 20 de outubro de 2010.

36 Texto publicitário no folder do Condomínio Chácara Santa Elena, de 1983. Fonte: 

Multiplan Empreendimentos Imobiliários, enviado em 20 de outubro de 2010.
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Figura 52 – Folder do Condomínio Santa Helena, de 1983. 

Fonte: Multiplan Empreendimentos Imobiliários, em 20 de outubro de 2010.

Figura 53 – Planta de Comercialização do Condomínio Santa Elena. 

Fonte: Multiplan Empreendimentos Imobiliários, em 20 de outubro de 2010.
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Há um cuidado exacerbado com a questão da área verde, que conta com 

a assinatura e projeto de Burle Marx (Figura 53), e a constante retomada 

de qualidade de vida através da presença da natureza. Atrativo da publici-

dade imobiliária são os benefícios naturais e originais da região, utilizados 

em suas campanhas, só que para a criação de glebas particulares. Con-

forme relata Sanchez (2009, p. 112), “Isso mostra que o meio ambiente 

realmente se tornou um elemento que agrega valor ao empreendimento, 

pois a população busca cada vez mais uma vida saudável e em contato 

com a natureza”. Na campanha publicitária vemos dizeres como: “autêntica 

reserva florestal”, “morar num bosque fechado”, “calma da vida campestre”. 

O próprio atrativo apresentado pela campanha do empreendimento é: “o 

projeto que oferece a maior relação de área verde por metro quadrado”, e 

ainda destaca o “número reduzido de apartamentos, em proporção muito 

inferior àquilo que a lei permitia”.

A questão da apropriação do recurso natural é amenizada para o públi-

co alvo com a citação do empreendimento como forma de preservação 

do ambiente, que não permite o avanço do “progresso implacável” que 

“acabaria por devorá-lo”. Mais uma vez, persiste a ideia de área livre par-

ticular como forma de manter o verde, onde “Em São Paulo, como em toda 

parte, glebas bem menores vêm sendo repartidas em lotes tão pequenos 

que as casas acabam por expulsar as árvores e os caminhos floridos con-

vertem-se em pistas de asfalto” (Figura 54).

Nessas áreas livres de convívio interno são destacados os equipamentos tipo 

“clube” do empreendimento: “Um clube fechado, num parque privativo”. 

Figura 54 – Folder com a indicação do projeto paisagístico por Burle Max, 1982. 

Fonte: Multiplan Empreendimentos Imobiliários, em 20 de outubro de 2010.
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Os moradores do Chácara Santa Elena serão proprietários de um 

clube fechadíssimo, em pleno parque, mas convenientemente afasta-

do dos edifícios. Construídos só para eles, o clube contará, quando 

completado o projeto, com duas quadras de tênis, três piscinas, sau-

na, restaurante, bar, salão de festas e churrasqueira ao ar livre.

Muito comuns hoje, mas na época faziam clara referência aos clubes 

elitizados existentes, que era a área de lazer disponível apenas a um grupo 

seleto (ou pela exigência, como visto, da indicação de sócios ou para clas-

ses específicas de esportistas e grupos de estrangeiros) e de alta classe (al-

tos valores de títulos e transferências). Era a mudança de cultura, na qual o 

valor pago mensalmente através das taxas condominiais, que em residên-

cias não eram necessárias, passa a ser justificado pelas áreas de convívio 

apenas para moradores. 

Na análise realizada por Reis sobre Habitação e Lazer, existem alguns con-

ceitos revistos. Ele afirma, justamente, a aproximação dos projetos residen-

ciais dos empreendimentos de lazer, até 1940 só possíveis de usufruir em 

clubes, pois eram raras as famílias que possuíam, por exemplo, casas de 

veraneio, de praia. “No final dos anos 40, com a inauguração das rodovias 

pavimentadas, houve um aumento de interesse pela aquisição de imóveis 

com essa finalidade, primeiro na Baixada Santista e ao redor de São Paulo” 

(2006, p. 134 e 135).

Ele também destaca as medidas oficiais, nessa época, para a oficialização 

Figura 55 – Folder do Condomínio Santa Elena, de 1983. 

Fonte: Multiplan Empreendimentos Imobiliários, em 20 de outubro de 2010.
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de dois dias da semana como tempo de descanso, lazer e consumo. Outro fator foi o desen-

volvimento da aviação e das viagens de turismo. Considerando os condomínios verticais, Reis 

(op cit., p. 135) completa:

Estes vão sendo dotados em escala crescente de espaços para esporte, atividades de la-

zer e convivência, além de medidas de segurança [...]. Devemos concluir que nos projetos 

verticalizados para as classes de renda média e alta, os clubes foram transferidos para as 

áreas residenciais [...].

Em relação à prática esportiva, também vale citar que até 1970 as frequências a aca-

demias, apesar de já terem modelos similares aos atuais, se davam apenas para práticas 

esportivas específicas, segundo Capinussú (2006, p. 61), como: fisiculturismo, haltero-

filismo, artes marciais japonesas e lutas. Só nos anos 80 há a disseminação do termo “aca-

demia”, com a diversificação de atividades em um lugar específico, muito difundido pela 

mídia (em filmes, seriados, exposição de atores e cantores), e já não apenas relacionado 

à cultura do corpo ou competições, mas atingindo homens e mulheres na questão do 

bem-estar, com o conceito “wellness”. A instituição de academias e difusão de práticas 

esportivas está relacionada aos novos equipamentos e atrativos incorporados aos em-

preendimentos imobiliários tipo “clube”.

Em relação à regulamentação desses empreendimentos, percebe-se que quando da implan-

tação da categoria de uso “Conjuntos Residenciais” (R3) em edifícios verticais, há uma quan-

tidade exigida para áreas de uso comum e podiam ser construídos em quase todas as zonas 

de uso. Divididas em R3-01 e R3-0237, que separavam os empreendimentos pela sua escala, 

sendo que R3-01 era para áreas inferiores a 20 mil metros quadrados, e R3-02 para áreas maio-

37 PMSP/SEHAB. Parcelamento do solo Lei nº 7.688/71, Artigo 20, letra c; Lei 

nº 8.001/73, Artigo 18; Decreto nº 11.106/74, Artigos 50 e 52; Lei nº 8.881/79, 

Artigos 18 e 19.
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res que 20 mil metros quadrados, devendo destinar áreas de uso comum específicas, incluin-

do sistema viário, áreas verdes e institucionais, mas todas estas áreas permaneciam como 

propriedade particular, condominial, e sem existir qualquer limite para as áreas totais dos 

empreendimentos, ou seja, sem qualquer obrigação de concessão de áreas como públicas. 

Segundo citado por José (2004, p. 65).

Perde quem fica de fora

No entanto outra transformação impactará as cidades brasileiras, produzindo alterações nos 

quadros construídos e modificando novas implantações do mercado imobiliário, como ve-

remos a seguir.
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CAPÍTULO 04
A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E O MERCADO IMOBILIÁRIO



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

132

Capítulo 4:
Os reestruturação produtiva e o mercado imobiliário

4.1 OS NOVOS VAZIOS INDUSTRIAIS E O EIXO COMERCIAL SUL

Notadamente a região da pesquisa, especificamente o bairro industrializado de Jurubatuba, 

evidencia uma reestruturação produtiva que produziu transformação no modo de produção 

do espaço, reflexo e amostra do que ocorreu na cidade e na Região Metropolitana de São 

Paulo. Inicia-se o processo de desconcentração industrial notadamente acelerada no fim dos 

anos 80, fator considerado a partir da “Inserção do Brasil no processo de acumulação interna-

cional, particularmente denotando-se maior adesão ao que se tem denominado ’globaliza-

ção da economia’” (SCHIFFER, 2004, p. 167).

Esse processo é explicitado pela obtenção de maior controle sobre a lucratividade pela 

classe empresarial. Como justificado por Schiffer (op. cit., p. 169), esse controle foi afetado 

por alguns fatores:

O fim do ’milagre econômico’ e a desativação do II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(II PND) que afetaram o desempenho das indústrias; o fortalecimento sindical particular-

mente no ABC; e a difusão de novos parâmetros concorrenciais nos setores produtivos de 

âmbito internacional.

 

Nota-se uma reestruturação produtiva e gerencial gerada por alguns importantes fatores, 

característicos dos processos de globalização da economia, como: 
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• Reestruturação produtiva baseada em tecnologias avançadas, incorporando informáti-

ca, além de maior fragmentação do processo produtivo em plantas geograficamente distintas; 

• Crescimento expressivo de transações financeiras entre países, levando a maior vola-

tilização de investimentos em moedas nacionais e ações;

• E mudanças nos parâmetros relacionados à decisão locacional de novos investimen-

tos, tanto diretos como especulativos (SCHIFFER, op cit., p. 171).

No próprio site, com o conteúdo histórico da Caterpillar, é possível visualizar esse exemplo de 

reestruturação. A empresa sai do parque industrial de Jurubatuba e se instala em Piracicaba, 

conforme dados a seguir:

A Caterpillar instalou-se no Brasil em 1954, no Bairro da Lapa, com um armazém para co-

mercialização, produção e estocagem de peças. Em 1955, adquiriu uma área de 164.000 m² 

no bairro de Santo Amaro, zona sul da cidade de São Paulo, onde construiu sua primeira 

fábrica no Brasil e ali, em 1960, começou a fabricar seus equipamentos. A primeira máquina 

produzida foi a Motoniveladora 12E. Em 1973, adquiriu uma área de quatro milhões de 

metros quadrados em Piracicaba, onde começou a funcionar em 1976 sua segunda fábrica. 

Como parte do plano estratégico da Corporação de simplificar processos e reduzir custos, 

para aumentar a competitividade de seus produtos no mundo, a Caterpillar Brasil se mo-

dernizou e consolidou em 1993 suas operações administrativas e industriais na unidade de 

Piracicaba. A empresa conta hoje com uma estrutura fabril moderna, organizada e flexível, 

que proporciona tecnologia e qualidade e alta velocidade para atender às necessidades 

dos clientes. Sua área construída é de 214 mil metros quadrados e área total de 3,8 milhões 

de metros quadrados, abriga também uma área de demonstração e treinamento para re-

vendedores e também o CEC - Clube dos Empregados da Caterpillar.38

38 Informações obtidas no histórico da empresa através do site. Disponível em: 

<http://brasil.cat.com/cda/layout?m=273363&x=12>. Acessado em: 12 out. 2010.
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No antigo terreno que abrigava a indústria encontramos o Shopping SP Market, importante 

polo comercial da região. 

Uma importante pesquisa realizada por Pádua (2008, p. 40 e 41) na região de Santo Amaro e, 

especificamente, nos bairros industriais nos traz importantes dados a respeito da reestrutu-

ração que lá ocorre:

• No período de 1996 a 2001, tivemos no Distrito de Santo Amaro uma queda pronun-

ciada da atividade industrial, tanto no que se refere ao número de estabelecimentos (-410), 

quanto ao pessoal ocupado (-20.879);

• No que diz respeito aos serviços, verificamos que há um crescimento relativamente 

forte desta atividade no Distrito de Santo Amaro, com um aumento de 1.080 unidades lo-

cais e de um crescimento de 11.679 pessoas ocupadas no período de 1996 a 2001;

• No mesmo período, os dados do comércio apresentam uma ligeira diminuição 

de unidades locais (-101) e um ligeiro aumento em pessoal ocupado (+1.870), o que 

pode indicar um enfraquecimento de pequenos estabelecimentos e fortalecimento de 

grandes estabelecimentos;

• Também os dados sobre população nos ajudam a compreender a dinâmica atual do 

espaço em questão. No período de 1991 a 2004, a população do Distrito de Santo Amaro 

sofreu uma forte queda (-18.942 pessoas), com uma taxa de crescimento anual de –2,2%. 

No mesmo período, distritos da periferia da zona sul apresentaram taxas anuais positivas 

de crescimento populacional: Campo Limpo 1,8%, Capão Redondo 2,1%, Vila Andrade 

5,5%, Parelheiros 6,2% e Grajaú 5,5%. O município de São Paulo apresentou uma taxa de 

crescimento anual de 0,8%. Ou seja, o crescimento populacional anual dos distritos da pe-

riferia sul acima citados é muito mais expressivo que o crescimento do município.
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Verificamos, então, que as unidades locais industriais não são preenchidas em números pelas 

novas atividades consequentes da reestruturação, além do aumento da população nos dis-

tritos mais ao sul.  Temos como consequência o aumento do desemprego total nessas áreas 

industriais que não são preenchidas por empregos do setor terciário. Mas não apenas sociais 

e econômicos, a região também demonstrará sinais paradoxais, no espaço construído, de vi-

talidade e deterioração, de internacionalização e empobrecimento.

Processos como contrametropolização, macrometropolização, novas formas de trabalho e a 

formação de rede de Cidades Globais foram condicionantes desse rearranjo da cidade. Ali-

adas à mesma reestruturação, segundo Schiffer (2004, p. 190):

Indubitavelmente constata-se que a cidade de São Paulo passou a concentrar empresas 

definidas como produtoras de serviços avançados como: bancos e financeiras; setor imo-

biliário de ponta; seguros e negócios especializados, além de um comércio diversificado 

e/ou de luxo. Mas ao contrário das cidades primazes dos países centrais, São Paulo não 

abriga sedes de empresas multinacionais, mas sim expressivo número de escritórios cen-

trais de subsidiárias ou filiais de grandes empresas ou bancos estrangeiros, além de sedes 

das grandes empresas nacionais, voltados a controlar operações nacionais e, em grande 

parte, no âmbito do Mercosul.

 

As espacializações no território da cidade, promovidas agora por esses setores terciários, 

são diferenciadas, marcadas pela agilidade e ruptura. É importante, aqui, ressaltar que justa-

mente as sedes de escritórios e centros comerciais mais importantes foram se encaminhando 

ao quadrante sudoeste da cidade, principalmente localizados, a partir de então, próximas à 

Marginal do Rio Pinheiros (avenidas Faria Lima e Luiz Carlos Berrini), que redirecionam seus 
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interesses de capital tendo um explícito reflexo do mercado imobiliário e sua espacialização. 

Essa nova localização no Eixo Comercial Sul de São Paulo irá deter o mais importante polo de 

conexão da economia brasileira com fluxos globalizados de capital, novos centros terciários, 

sedes de grandes corporações, assim como, também, os centros de produção de informações 

do país. Segundo Villaça (2001, p. 320): 

[...] são as burguesias que escolhem a localização e direção de crescimento de seus bair-

ros. [...] As classes de mais alta renda escolhem a direção de crescimento, em função dos 

atrativos do sítio natural – como também concluiu Hoyt – e também, e principalmente, em 

função da simbiose, da ’amarração‘ que desenvolvem com suas áreas de comércio, serviços 

e emprego, ou seja, em virtude da sua inserção na estrutura urbana [grifo original] que elas 

próprias produzem. Essa estruturação se deu pelo controle que tais classes exercem sobre 

o mercado imobiliário e sobre o Estado, que para elas abriu, por exemplo, o melhor sistema 

viário das cidades, construiu seus locais mais aprazíveis, mas ajardinados e arborizados e 

controlou a ocupação do solo pela aplicação de uma legislação urbanística menos ineficaz.

Essa importante localização dos novos centros de serviços e comércio irá resultar em no-

vos empreendimentos residenciais também para a ocupação das novas áreas vazias, resul-

tantes da reestruturação produtiva. O mercado imobiliário, como visto, é uma ferramenta, 

um agente que irá transformar os espaços conforme as diretrizes de ocupação impostas pelo 

encaminhamento do capital, das classes altas e das áreas disponibilizadas, conforme a re-

produção do capital disponível. Como explicitado por Carlos (2004, p. 52):

Estabelece-se um movimento de passagem da predominância e presença do capital in-

dustrial produtor de mercadorias destinadas ao consumo individual (ou produtivo) à pre-
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dominância do capital financeiro que produz o espaço como mercadoria, como condição 

de sua realização. Todavia, convém esclarecer que o espaço-mercadoria, tornado ’produto 

imobiliário‘, transforma-se numa mercadoria substancialmente diferente daquela produzi-

da até então, pois trata-se, agora, de uma mercadoria essencialmente voltada ao ’consumo 

produtivo‘, isto é, entendido como lugar da reprodução do capital financeiro em articula-

ção estreita com o capital industrial (basicamente o setor da construção civil), que pela me-

diação do setor imobiliário transforma o investimento produtivo no espaço, sobrepondo-

se ao investimento improdutivo, regulando a repartição das atividades e usos.

 

As formas de morar e todas as atividades que envolvem o cotidiano da vida urbana seguirão 

padrões de segregação, pois, conforme Villaça, tornam-se produtos da reprodução do capital 

financeiro. A mídia anuncia a reestruturação e a ação do mercado imobiliário: 

Bairro concentra condomínios clube: Terrara, Bosque do Sul, Reserva dos Lagos e 

Interclube terão unidades com grandes áreas comuns de lazer39.

Os lançamentos que surgem na região de Interlagos, zona sul de São Paulo, vão rede-

senhar as áreas ainda disponíveis, que antes eram ocupadas por indústrias, galpões 

e descampados. Ao longo da Marginal do Pinheiros, imensos terrenos formam um 

bolsão que, com a saída das fábricas, aos poucos, vão ganhando um novo destino. 

Exemplos recentes são duas enormes áreas de antigas fábricas adquiridas pelo Grupo 

Tiner. Em uma delas, onde funcionava a fábrica de elevadores Villares, com cerca de 

200 mil metros quadrados na Avenida Interlagos, a empresa lançou o condomínio 

Terrara, com 900 casas e 850 apartamentos, além de um centro comercial. E no terre-

no da Telefunken, de 151 mil metros quadrados na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 

39 GAMA, Renata. O Estado de São Paulo. Reportagem publicada no Caderno de 

Imóveis em 22 de junho de 2008.
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no mesmo bairro, será lançado em 2009 o Bosque do Sul, com 460 casas e 960 apar-

tamentos de perfil semelhante. ’A cidade anda conforme a expansão urbana permite. 

Aquela era uma região industrial e com alguns grandes terrenos vagos, o que permite 

que se desenvolvam empreendimentos imobiliários de qualidade‘, afirma o presiden-

te da construtora Goldfarb, Milton Goldfarb.

O poder público passa a investir e providenciar obras em avenidas das áreas reestruturadas, 

conforme podemos observar nas reportagens a seguir. Uma delas, inclusive, logo após a im-

plantação do Plano Regional de Santo Amaro:

Prefeitura entrega a avenida Engenheiro Eusébio Stevaux40

Além de remoção de entulho e limpeza da área, foram colocadas guias de concreto e 

sarjetas, implantada galeria de águas pluviais e feito o asfaltamento no trecho entre a 

avenida Engenheiro Alberto de Zagottis e a rua Arnaldo Magniccaro. Após 10 anos de 

espera, a população da Zona Sul de São Paulo recebe a avenida Engenheiro Eusébio Ste-

vaux asfaltada e sem entulhos. A obra foi iniciada há 4 meses pela subprefeitura de Santo 

Amaro. Nesta quarta-feira (20/07), às 10 horas, o subprefeito José Antônio Barroz Munhoz 

libera o tráfego na avenida.

Prefeitura entrega complexo viário Jurubatuba, na região de Interlagos41

O prefeito de São Paulo entregou oficialmente nesta quinta-feira (08/05) as obras do com-

plexo viário Jurubatuba (Zona Sul). O complexo contribuirá para desafogar o trânsito na 

região de Interlagos e evitar congestionamentos nas avenidas Nações Unidas, Nossa Sen-

40 Informações obtidas pelo site da Prefeitura de São Paulo, na sessão Notícias, 

de 20 de Julho de 2005, através do endereço eletrônico. Disponível em: <http://

www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=3175>. 

Acessado em: 9 out. 2010.
41 Notícia obtida através do Portal Sampa Online, de 8 de maio de 2008, através 

do endereço eletrônico.  Disponível em: <http://www.sampaonline.com.br/

reportagens/complexoviariojurubatuba2008mai08inauguracao.php>. Acessado 

em: 15 mai. 2009.
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hora do Sabará e Interlagos. 600 mil pessoas vivem naquela parte de São Paulo. O governa-

dor José Serra participou da solenidade de inauguração. O complexo é formado por duas 

pontes sobre o rio Jurubatuba, duplicação da avenida Miguel Yunes, recuperação e cons-

trução de pontilhões, construção da avenida Jair Ribeiro da Silva e canalização de trechos 

dos córregos Olaria e IV Centenário. ’Essa obra organiza melhor a circulação viária na região, 

e era um sonho de 20 anos‘, afirmou o prefeito.

A seguir, um dos estudos de caso na implantação recente de um condomínio fechado tipo 

clube, no distrito de Campo Grande.

4.2  O CONDOMÍNIO FUTTURA – PROCESSO DE ANÁLISE IMOBILIÁRIA EM UM VAZIO 

URBANO

Os empreendimentos clubes não se restringiram apenas a grandes glebas, acima de 20.000 

m². Foram bastante disseminados como produto de venda diferenciada e atingiram me-

tragens menores. A referência utilizada na pesquisa é para o caso de duas ou mais torres. 

Outra forma de morar, como estudo de caso da pesquisa, é o Condomínio Futtura, próximo 

à Avenida Interlagos,  um empreendimento recente, mas característico, por ainda ser cons-

truído em uma área de Vazio Urbano. Este condomínio foi lançado na região especifica-

mente pelo diferencial de ser um condomínio-clube. Trataremos, a seguir, da metodologia 

aplicada pelo mercado como forma de concepção do produto. Após este lançamento ou-

tros foram lançados no mesmo distrito, com as mesmas tipologias, e podemos dizer que, 

para a área, o empreendimento foi pioneiro (a partir da relação custo/área privativa/tipolo-

gia clube/valor por metro quadrado naquele distrito). 
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Construído pela Stuhlberger Construtora e Incorporadora e Schain Engenharia S.A., com uma 

interessante pesquisa de mercado no pré-lançamento, a área de implantação do terreno é em 

uma típica área vazia urbana, que, após o desmembramento (divisão), recebeu dois distintos 

projetos residenciais. O primeiro foi projetado e lançado em 1994 (Reserva Marajoara Park), 

e o segundo após um período de espera pela construtora, em 2008, com algumas unidades 

ainda à venda atualmente. 

Como ferramenta do marketing imobiliário a pesquisa, intitulada Inteligência de Mercado, 

acompanha desde a idealização até o fechamento das vendas dos empreendimentos. O mar-

keting imobiliário lançará o produto como algo “novo” e de necessidade às mudanças da vida 

cotidiana. Ou seja, muitos mudam pela possibilidade de obtenção de vida nova, originários 

muitas vezes do mesmo bairro. Segundo Amorim e Loureiro (2005):

As estratégias do marketing imobiliário são vinculadas à compra, cria-se uma identidade 

social, de conforto, segurança e privacidade. [...] é deste sonho e da recriação constante 

de um ideal de morar que a indústria imobiliária se alimenta, possibilitando a introdução 

constante de novos produtos no mercado que venham satisfazer as expectativas dos con-

sumidores, bem como criar novas necessidades.

Há um apelo e utilização pelos meios de comunicação publicitária da melhora de qualidade 

de vida. A aquisição de uma área maior não representa necessariamente apenas mais espaço, 

representa, também, um melhor nível de status, posição social.

No nosso caso, a partir de 2000, segundo dados da EMBRAESP (Figura 55) utilizados pela 

agência de pesquisa, não havia lançamentos com área superior a 115 m² por unidade (sendo 
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apenas um empreendimento com essa dimensão) residencial no distrito de Campo Grande, 

área de instalação do empreendimento. A média das unidades lançadas de 2000 até 2005 foi 

de 69,57 m² por apartamento. Com essa base, inicia-se a modulação e dimensão do empreen-

dimento, agrupando dados de média de renda da região e valor do terreno. 

Figura 56 –  Pesquisa de pré-lançamento realizada para as construtoras. 

Fonte: Stuhlberger, fornecidos em 20 de outubro de 2010.
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Mas não apenas as Zona de Valor42 de Inserção do empreendimento 
são consideradas, os dados são os mesmos levantados para os bair-
ros próximos mais expressivos, ou seja, áreas de crescimento recen-
tes (com maior número de lançamentos imobiliários), próximas ao 
local (Figura 56). A base de dados é obtida pelos dados do Censo 
de 2000. Não se utilizou, por exemplo, o Distrito do Cupecê, pois 
os lançamentos nessa área representam áreas e valores por metro 
quadrado abaixo dos dados obtidos no distrito de Campo Grande.

Mesmo sabendo que a área já era de propriedade da empresa há 
mais de 10 anos, é considerado o valor por metro quadrado do ter-
reno na região. Temos, então, a pesquisa, pelos dados da EMBRAESP, 
dos lançamentos no mesmo período dessas zonas de valor (Figuras 
57 e 58):Figura 57 –  Pesquisa de pré-lançamento realizada para as construtoras. 

Fonte: Stuhlberger, fornecidos em 20 de outubro de 2010.

42 Conforme a organização de dados pela EMBRAESP, os bairros são denominados 

ZONAS DE VALOR.
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Figura 58 –  Pesquisa de pré-lançamento realizada para as construtoras. 

Fonte: Stuhlberger, fornecidos em 20 de outubro de 2010.
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Figura 59 - Pesquisa de pré-lançamento realizada para as construtoras.

Fonte: Stuhlberger, fornecidos em 20 de outubro de 2010
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São consideradas, a partir daí, as médias das áreas do Jardim Marajoara e da Vila Mascote para 

a composição da área e valor do metro quadrado do lançamento, como parâmetro para o 

novo empreendimento. Ou seja, é identificado um potencial construtivo que pode ser absor-

vido pelas áreas de inserção do empreendimento e, com base nisso, se criam os diferenciais 

em projeto. O lançamento vai propor uma melhora no seu empreendimento, com base nos 

valores já efetivados nessas áreas, até mesmo por isso, na campanha publicitária, a região 

considerada como “local de referência” é o Marajoara (Figura 59). O ideal é um valor por metro 

quadrado que esteja em um patamar mais alto em comparação com o próprio distrito, mas 

com uma ligeira diferença para menos em relação a essas áreas com maior volume de vendas, 

como um atrativo para este empreendimento.

Na pesquisa também são levantadas as características das moradias para compor o 

“produto” ideal. No gráfico a seguir (Figura 60), notamos que, no Campo Grande, a maio-

ria reside em casas, enquanto que na Vila Mascote já se tem uma maior verticalização. 

Ou seja, um novo empreendimento residencial vertical no Distrito é um atrativo novo. 

Por isso, deverá ser equipado com itens que não são possíveis em casa unifamillares, 

inserindo, a partir de então, as características das áreas em comum (com lazer, opções 

de esporte, espaços de convívios sociais, entre outros) e a composição da área interna da 

unidade (maior e com melhor setorização). 

E o resultado deste produto, formatado ainda com base em uma pesquisa local: as entrevistas 

de moradores. Vários itens são levantados, como estrutura familiar, áreas úteis de moradias 

originais, atividades de lazer praticadas pelas famílias, unidade de quartos, local de trabalho 

do “chefe de família”, entre outros. Conforme citado por Berezin (apud SAMPAIO, 2009, p. 113), 

“Um dos motivos que estão levando aos condomínios no estilo de um clube é a necessidade 

de ter lazer adequado a cada um dos membros da família”.

Figura 60 –  Site do Futtura. 

Fonte: Disponível em: <http://www.futturacondominioclub.com.br/>. 

Acessado em: 15 out. 2010.

Figura 61 –  Gráfico do Tipo de Imóvel Existente nos três distritos. 

Fonte: Stuhlberger, elaborado pela inteligência de mercado, data 15 de 

julho de 2006.
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A composição contará, ainda, com os custos gerais do lançamento (obra, 

marketing, operacional, impostos, legalização e comercialização) e das 

margens de lucro, em que é finalmente fechada a composição dessa forma 

de morar. São definidas três áreas aparentemente muito próximas: 110 m², 

122 m² e 144 m², conforme plantas a seguir, respectivamente. 

Figura 62 –  Unidade Futtura com 110 m². 

Fonte: Plantas fornecidas pela Stuhlberger, 

em 30 de outubro de 2010.

Figura 63 - Unidade Futtura com 122 m². 

Fonte: Plantas fornecidas pela Stuhlberger, 

em 30 de outubro de 2010.

Figura 64 –  Unidade Futtura com 144 m². 

Fonte: Plantas fornecidas pela Stuhlberger, 

em 30 de outubro de 2010.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

147

Capítulo 4:
Os reestruturação produtiva e o mercado imobiliário

Nas unidades, encontram-se a varanda com churrasqueira e com sala, o 

dormitório reversível em todas as opções. Como atrativos de áreas em co-

muns são criadas, no empreendimento, o conjunto aquático e o Fitness e 

Wellcare. A implantação do condomínio clube (Figura 64):

Figura 65 – Implantação do Futtura. 

Fonte: Plantas fornecidas pela Stuhlberger, em 30 de outubro de 2010.
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Essa diversidade de plantas e metragens procura abranger vários públicos, próximos ou de 

distritos pouco mais afastados, conforme levantado nas pesquisas. Por isso, o valor total de 

venda dos apartamentos para as unidades maiores não é apenas um valor mais alto pela 

relação entre a área e o custo (por m²), mas também o valor por metro quadrado das uni-

dades maiores é mais alto. A seguir, apresentamos as distâncias origens dos compradores, 

que exemplifica a espacialização da compra (Figura 65):

Figura 66 –  Pesquisa de Mercado pós-venda. Origens dos compradores em 

relação com as distâncias do Futtura. Mapa parte integrante da pesquisa 

de mercado realizada em 16 de novembro de 2010, da Coelho da Fonseca 

Empreendimentos Imobiliários, e cedida em 19 de novembro de 2010.
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Com este levantamento, notamos que:

Através das análises observa-se a forte presença de compradores no entorno do em-

preendimento, a uma distância não superior a 2 Km; O comprador segue o mesmo padrão 

da análise de crescimento de área útil, crescendo em média 70% em relação à moradia 

anterior; Em alguns casos observou-se que mais de uma pessoa do mesmo prédio/con-

domínio adquiriu o produto, chegando em casos extremos onde 17 moradores do mesmo 

condomínio haviam adquirido o produto. Os endereços que mais se destacaram quanto a 

moradores que adquiram o produto foram: R. João Peixoto Viegas, 193;  Av. Sargento 

Geraldo Santana, 1100; R. David Eid, 1907; Av. Yervant Kissajikian, 299; R. Roque Giangrande 

Filho, 130; Av. Interlagos, 871 e 492; R. José Neves, 50; Nos demais endereços houve dois 

compradores cada: R Olavo Bilac, 242 / R.Osman Fonseca, 85 / R João Rocha, 200 / R. David 

Eid, 849 / R. Doutor Silva Melo, 132 / R.Nazaré Rezek Farah, 100 / Av. Yervant Kissajikian, 610 

/ R.Antonio Gil, 45 / R Antonio do Campo, 247.

FICHA TÉNICA DO FUTTURA CONDOMÍNIO CLUBE:

Projeto Arquitetura: Jonas Birger; 

Paisagismo: Martha Gavião;

Unidade de Apartamentos: 308 unidades;

Torres: 3 torres;

Unidades de 110, 122 e 144 m².

Preço* por metro quadrado de área útil:

 110m² - R$ 2.532,00

 122m² - R$ 2.650,00

 144m² - R$ 2.756,00
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Área Total do Terreno: 4.492,28 m²

Áreas comuns: Parque Aquático, Fitness & Wellcare, Salão de festas adulto e infantil, Espaço 

Gourmet com Dessert Café, Cine Auditorium, Grill Área, Espaço Zen, Beauty Center, Jardim 

dos Aromas, Bosque dos Eucaliptos, Minipista para carrinho e triciclo, Brinquedoteca com 

Child Care, Playground Baby, Adventure Space, Parede de escalada, Salão de Jogos com 

Cyber Space.

Construtoras e Incorporadoras: Stuhlberger e Schain.

Comercialização: Coelho da Fonseca.

* Preços por metro quadrado no ano de lançamento, 2006.

 

Na região da pesquisa vemos que os compradores irão à busca de uma melhora pela 

área útil adquirida maior. Além disso, eles são praticamente vizinhos do empreendi-

mento, sendo que a maioria não passa de um raio de dois quilômetros. Mesmo sem 

alterarem a região, o atrativo interno faz o morador mudar de residência, pois o peso 

dos equipamentos de uso privativo é maior do que a relação com a cidade, que pratica-

mente continua a mesma: deslocamentos, utilização de comércio, consumo, entre ou-

tros. É interessante notar, ainda, que vários moradores de um mesmo edifício apenas 

trocam por um mais novo. Por serem duas torres, e mais unidades habitacionais, partici-

parão de uma comunidade privativa maior, mas até mesmo com cidadãos em comum 

em relação a sua antiga residência. 
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4.3  O PLANO REGIONAL DE SANTO AMARO E OS EMPREENDIMENTOS VIVA E TERRARA – 

ANTIGAS ÁREAS INDUSTRIAIS

Um dos fatores de interesse pela área da pesquisa era a possibilidade de localização de di-

versas tipologias habitacionais ao longo dos anos, em comparação com os atuais modelos 

de venda, baseado nos condomínios fechados. Os condomínios fechados não são novos na 

região, como visto no capítulo 3.2 datam do início dos anos 80. Principalmente próximos à 

Rua Sócrates e às principais vias de acesso, como no caso do Condomínio Residencial Interla-

gos (na avenida de mesmo nome) e o Condomínio Aldeia Marajoara. Esses geraram, também, 

uma enorme concentração de empreendimentos e, com eles, diversos problemas, como 

dificuldade de mobilidade e falta de áreas públicas e de convívio. Mas os condomínios em 

questão, neste capítulo, advêm dos espaços abertos pelas indústrias após 2004, com a alte-

ração das áreas industriais para áreas mistas. A princípio, o uso misto diversificaria a região, 

mas tornam-se matéria de consumo para o mercado imobiliário por serem grandes lotes de 

indústrias que acabam saindo da região (por falta de iniciativa de manutenção das mesmas 

pelo Estado, e também pela valorização que próprio mercado imobiliário produz na implan-

tação de seus novos produtos). Essa localização se concentra principalmente nas avenidas 

que prolongam os grandes investimentos comerciais ao longo da marginal do Rio Pinheiros e 

em terrenos que abrigavam indústrias, ou seja, há novamente uma grande concentração de 

empreendimentos, em uma área maior, com possibilidade de solo contaminado. Este é o caso 

do terreno da Nuclemon, esquina da Avenida Interlagos com a Avenida Miguel Yunes (lado 

oposto do condomínio Terrara), em uma área de 60.000 m² que pertence às Indústrias Nucle-

ares do Brasil – INB, empresa ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia que guarda quase 

uma tonelada de resíduos de processamento de material radioativo em seu solo – desativado 

em 1995. Além desses, há na região diversos levantamentos de áreas contaminadas, como 

disponível no site da CETESB43:

43 Informações obtidas no site da CETESB. Disponível em: <http://www.cetesb.

sp.gov.br/solo/areas_contaminadas/areas_criticas/jurubatuba/jurubatuba.asp>. 

Acessado em: 19 out. 2010.
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A CETESB iniciou suas ações mais efetivas de controle de passivos de contaminação de so-

los e águas subterrâneas no bairro de Jurubatuba, zona sul do município de São Paulo, a 

partir de 2001. Com forte vocação industrial, a região abriga diversas indústrias de médio 

e grande porte, principalmente do setor químico e metalúrgico. Foi classificada no pas-

sado como Zona de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI 131. Atualmente, passa 

por uma significativa transformação, com o encerramento das atividades de vários em-

preendimentos, dando lugar aos seguidos lançamentos imobiliários de alto padrão e à ins-

talação de empresas voltadas a atividades de prestação de serviços e comércio em geral. 

 

Com a desativação de diversas empresas, iniciou-se um processo de investigação de passivos 

ambientais em algumas destas áreas. Em novembro de 2001, a empresa Gillette do Brasil 

Ltda. comunicou espontaneamente a confirmação de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas em sua propriedade, localizada à Av. Eng. Eusébio Stevaux, 2105, após efetivar 

a compra da área que pertencia à empresa Duracell, que desenvolveu no local a atividade de 

fabricação de pilhas e baterias entre 1984 e 1993. Após a autodenúncia, a CETESB exigiu a 

investigação detalhada da área, processo que se desenvolveu entre 2002 e 2003. 

 

Como objeto atrativo da publicidade imobiliária, os benefícios naturais e originais da região 

são utilizados em suas campanhas, só que para a criação de glebas particulares. Há uma co-

mercialização de algo que não pertence à área de implantação da habitação. Além de ou-

tros na região, como Interclubes e Bosque do Sul, em que podemos destacar a mesma in-

tenção de venda na região pela questão da represa, com possibilidade de lazer, arborização 

do bairro (no caso a zona residencial), além de todas as questões que remetem às vantagens 

de se morar em condomínios, como vários itens de lazer privativo, segurança, nível social. 

Para venda desses empreendimentos não só as implantações se tornam produtos de es-
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petáculo e moda (como apontado pelo texto de Harvey, 1989), como as 

plantas e moradias também passam por esse mesmo processo. Recebem 

destaques as perspectivas internas que criam um cenário, mascarando as 

verdadeiras informações que seriam os requisitos de decisão para escolha 

e compra desses imóveis, como: dimensão dos compartimentos, medida 

real, tamanho de aberturas e janelas (geralmente escondidas por cortinas, 

móveis, decorações), elementos estruturais aparentes etc.

A pesquisa contou com um levantamento in loco dos maiores con-

domínios da região. O mapa a seguir (Figura 66) traz a espacialização 

dos condomínios na área onde foram levantados empreendimentos 

com mais de duas torres. 

Condomínios na região de Interlagos
2 a 4 Torres 32 condomínios
5 a 10 Torres 18 condomínios
11 a 20 Torres 5 condomínios
a partir de 21 torres 1 condomínio
Terrara Condomínio 4 torres e mais 900 residências unifamiliares
Cingapura Vila da Paz 44 prédios e mais 30 casas
fonte: Levantamento no local de condomínio residenciais com 2 ou mais torres construídas

até setembro de 2010; feito pela autora em 20 de agosto de 2010

Figura 67 – Mapa com o levantamento de condomínios residenciais encontrados na 

região, conforme tabela abaixo. 

Fonte: Elaborado pela autora sobre mapa do www.wikimapia.org (levantamento de 

condomínios feitos pela autora em 20 de agosto de 2010).

Localização dos Condomínios
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Podemos obter algumas características: 

• A área, atualmente, possui 57 condomínios, considerados clubes (com grandes áreas 

de lazer diversificadas), implantados desde 1983; 

• Existe um número significativo de empreendimentos de grande porte (considerados 

aqui com mais de 5 torres), sendo 25 empreendimentos, o que nos mostra como a região pos-

suía grandes áreas disponíveis, tanto pela características dos vazios urbanos da região como 

por vazios deixados pela indústria a partir dos anos 90;

• Desse número exclui-se aqui o conjunto popular Cingapura Vila da Paz, não conside-

rado condomínio clube, mas também presente na região; 

• Há uma concentração na região da Rua Sócrates (12 empreendimentos ou 21,05%); 

• Abaixo do Rio Jurubatuba há 10 destes condomínios, ou seja, apenas 17,54% dos 

números de empreendimentos, em função do bairro residencial de Interlagos (não permite 

verticalização), e dos bairros consolidados de classes mais baixas, para a porção mais ao sul; 

• Do total, 56% possuem de 2 a 4 torres, que nos mostra a construção dos condomínios 

em áreas menores. 

Há um destaque da região por novos empreendimentos, que, a partir da Legislação de 2004, 

tornam-se mais frequentes em áreas resultantes da reestruturação industrial. Em uma pes-

quisa realizada pela SEHAB e publicada no Jornal O Estado de São Paulo44, temos a seguinte 

referência à região:

44 BRANCATELLI, Rodrigo. O Estado de S. Paulo (artigo publicada em 15 de julho 

de 2009). Acessado pelo site. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/

estadaodehoje/20090615/not_imp387269,0.php>. Acessado em: 15 abr. 2010.
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TÍTULO: A São Paulo dos arranha-céus avança pelos antigos bairros operários

(...) A transformação já aparece nas planilhas do Departamento de Aprovação de Edifica-

ções da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). De acordo com um levantamento feito 

com base nos processos da Prefeitura de janeiro a abril deste ano, a Penha é justamente 

o bairro que mais teve novos empreendimentos imobiliários aprovados - exatos 22. Logo 

depois, no ranking, vêm Lapa, com 18 novos prédios aprovados, Santo Amaro, com 17, Ipi-

ranga, com 14, Vila Mariana, com 12, e Mooca, com 11. Para efeito de comparação, lugares 

extremamente valorizados como Saúde, Sumaré, Vila Leopoldina, Brooklin, Moema e Vila 

Olímpia tiveram cada um apenas um novo empreendimento aprovado neste ano [2009]. 

Todos esses números significam alvarás de aprovação de empreendimentos, ou seja, os 

edifícios ainda não têm prazo para serem entregues. Em uma leitura mais atenta, eles tam-

bém revelam os endereços para onde São Paulo vai crescer nos próximos anos – mais pre-

cisamente, para antigos bairros operários, em torno da orla ferroviária, e para regiões que 

ganharão novas estações de metrô. ’As zonas de São Paulo estão crescendo independente-

mente umas das outras, como se fossem cidades‘, explica Fábio Rossi, diretor da Itaplan 

Imóveis e diretor de Lançamentos do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação 

e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP). ’No norte, 

o mercado está avançando para o lado da Casa Verde. No sul, para Santo Amaro; na leste, 

para Penha e Mooca; na oeste, está indo para a Lapa. São lugares que ainda têm espaço e o 

público é de classe média, média alta.’

 

Ainda segundo o jornal, essas tendências do mercado também estão voltadas para as áreas 

férreas, alvo das operações urbanas da cidade:
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Ressurgindo após um hiato de quase dez anos sem grandes investimentos, a Penha é um 

bom exemplo - antes tida como um ’bairro dormitório‘, agora é tratado pelos diretores de 

marketing das imobiliárias como o ’novo Tatuapé‘ ou ’Pinheiros da zona leste‘. Segundo os 

números do Secovi-SP, em 2005 foram lançadas 169 unidades na área. Já entre janeiro e 

novembro de 2008, o número cresceu mais de 227%, chegando a 571 imóveis. Lapa, Santo 

Amaro, Ipiranga e Mooca também seguem o mesmo caminho, atraindo não só novos pré-

dios como também novas lojas, padarias, supermercados, restaurantes, bares da moda e até 

shoppings. O investimento em bairros em torno da linha do trem está sendo provocado pela 

própria Prefeitura - o principal instrumento para incentivar o mercado imobiliário a apostar 

na região são as 15 operações urbanas no entorno das linhas do trem e das futuras linhas do 

Metrô, o que permite ao Município arrecadar recursos junto ao setor privado para investir 

em projetos para a região. Juntas, somam 250 km², cerca de 17% do território de São Paulo.

 

Os projetos contemporâneos da área de pesquisa são resultados dessa reestruturação e da re-

gulamentação das áreas após a Implantação do Plano Regional Estratégico de Santo Amaro, na 

porção norte da área, e do Plano Regional Estratégico de Capela do Socorro (Figura 67 e 68), na 

parte sul, que são áreas separadas pelo Rio Canal do Rio Jurubatuba. As antigas áreas industri-

ais (Z6 e Z7 da Lei de 1972), com a nova legislação, foram modificadas para ZM3a (Zona mista 

de alta densidade), nos dois lados do Canal Jurubatuba, inclusive ao redor do Autódromo de 

Interlagos, e em um dos lados da Avenida Nações Unidas,  ZCPa (Zona de Centralidade Polar 

a). O Bairro de Interlagos manteve-se como ZER – 1 (Zona de Exclusividade residencial – baixa 

densidade) e os outros bairros ao redor, como Cidade Dutra, passaram a ser ZMP (Zona Mista de 

Proteção Ambiental). As únicas áreas que se mantiveram de uso predominantemente industrial 

foram no distrito do Socorro, uma porção norte, e no distrito de Campo Grande, uma lateral 

aposta ao São Paulo Golf Club, na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, como ZPI (Zona 

Predominantemente Industrial). Conforme podemos observar nos mapas a seguir:
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Mapa com o Plano Regional da Subprefeitura de Santo Amaro e região da pesquisa demarcada

Figura 68 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Plano Estratégico de 

Santo Amaro (reduzido e demarcado pela autora). 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, site. Disponível em: <http://ww2.prefeitura.

sp.gov.br/arquivos/secretarias/planejamento/zoneamento/0001/parte_

II/sto_amaro/14-MAPA-SA-04.jpg>. Acessado em: 30 jul. 2010.

NOTA: LEGENDA                          
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Figura 69 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Plano Estratégico de Santo Amaro (reduzido e demarcado pela autora). 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, site. Disponível em: <http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/planejamento/zoneamento/0001/parte_II/socorro/19-MAPA-SO-04.jpg>. 

Acessado em: 30 jul. 2010.

NOTA: LEGENDA                      Área da Pesquisa

Mapa com o Plano Regional da Subprefeitura de Santo Amaro e região da pesquisa demarcada
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Figura 70 – Quadro das Características de Aproveitamento, Dimensionamento e Ocupação dos Lotes. Plano Estratégico de Santo Amaro. 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, site.  Disponível em: <http://www.arquitetura.com/4/municipal/planodiretorsp2004/14_sto_amaro.pdf>. Acessado em: 30 jul. 2010.
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Segundo o quadro de áreas e das definições das zonas, as áreas, an-

tes industriais, passam a mistas, onde ZM3a e ZCPa com coeficientes de 

aproveitamento máximo de 2,5 e taxa de ocupação 0,50 e 0,70, respecti-

vamente. Áreas agora permissivas e propensas a Novos empreendimentos 

imobiliários, como o Viva Golf e o Terrara.

O Condomínio Viva Jardim do Golf, já construído, está implantado em 

uma antiga área industrial e volta-se para o bairro residencial ao lado. 

Permanece com indústrias ativas à sua volta, diferentemente de séculos 

anteriores, quando as áreas industriais não eram aceitas pela sociedade 

como lugar aprazível, mas agora, com todo os equipamentos internos 

propostos (opção condomínio clube), o mercado imobiliário aproveita 

esses espaços. Percebe-se mais uma vez,  em seus anúncios publicitários, 

a estrutura interna como o benefício e distinção de qualidade. Nas figu-

ras abaixo, o destaque de espelhos d’água, projeto único (exclusividade), 

o destaque à futura linha do metrô como possibilidade de transporte, 

ainda que a 3.800 m do condomínio.

Figura 71 – Anúncios digitais do Viva Jardim do Golf – Apresentação, Implantação e Acessos. 

Fonte: Disponível em: <www.condominioviva.com.br>. Acessado em: 20 nov. 2009.
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FICHA TÉCNICA DO VIVA JARDIM DO GOLF:

Projeto Arquitetura: Márcio Curi & Azevedo Antunes 

Paisagismo: Benedito Abbud

Unidade de Apartamentos: 392 unidades

Torres: 4 torres residenciais

Unidades de 133, 166 m²

Preço* por metro quadrado de área útil:

 133m² - R$ 3.984,00

 166m² - R$ 3.837,00

Área Total do Terreno: 20.000,00 m²

Áreas comuns: Parque Aquático, Fitness & Wellcare, Salão de festas adulto e infantil, Espaço 

Gourmet com Dessert Café, Cine Auditorium, Grill Área, Espaço Zen, Beauty Center, Jardim 

dos Aromas, Bosque dos Eucaliptos, Minipista para carrinho e triciclo, Brinquedoteca com 

Child Care, Playground Baby, Adventure Space, Parede de escalada, Salão de Jogos com 

Cyber Space.

Construtoras e Incorporadoras: MAC

Comercialização: Abyara

* Preço considerado em novembro de 2010. 

Fonte: site. Disponível em: < ht t p : / / w w w. a bya ra b r. co m . b r / I m ove i s Pre co.

a s px ? m = E m p re e n d i m e nto & I D = 6 5 9 > .  Acessado em: 30 out. 2010.     
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Outro empreendimento em destaque é o Terrara – Meu Interlagos, com 

diversas fases já comercializadas, mas ainda em construção. Seu anún-

cio é baseado na ideia de um “Bairro Privativo” e sua implantação ha-

bitacional é mista, com casas horizontais e torres de apartamentos. O 

único condomínio considerado na pesquisa com habitações horizontais. 

O terreno da antiga Indústria Villares (Figura 71), instalada em 1967 (lo-

calizada na Av. Interlagos), é adquirido pela empresa portuguesa Tiner 

Empreendimentos e Participações45. 

Receberá um condomínio residencial em uma área de 200.000 m², com 

900 casas e 850 apartamentos, além de áreas comerciais (shopping e es-

critórios) e todos os equipamentos de um clube. 

• Terragreen: bosque com 12.000 m²;

• Terralife: Área verde de preservação permanente;

• Terramall: centro comercial e conveniência de 7 mil m²;

• Terrapoint: um clube de 12.000 m² de lazer (diversos itens);

• Terrapoint indoor: parte do clube coberta (*diversos itens);

Implantação espraiada, com arquitetura eclética e que remete a projetos 

americanos46, mas em uma área totalmente fechada.

Figura 72 – Fábrica de Elevadores Villares, projeto de Aflalo & Gasperini – do complexo restou apenas 

a torre de teste de elevadores, que é tombado. 

Fonte: Disponível em: <http://www.aflaloegasperini.com.br/projeto_detalhe.php?id=205>. 

Acessado em: 30 out. 2010.

45 A Tiner é uma holding portuguesa formada por 12 empresas que atuam na construção civil, na 

incorporação imobiliária, no mercado financeiro (com três Fundos de Investimento Imobiliário Fechados), 

na agricultura e na pecuária. (...) presença forte em outros países como Espanha, Estados Unidos e Polônia. 

No Brasil, constituiu a Tiner Empreendimentos e Participações, com um Fundo de Investimento Imobiliário, 

o Europar, aberto e lastreado em cinco armazéns construídos (três em São Paulo e dois no Rio de Janeiro). 

Atualmente, está desenvolvendo grandes empreendimentos em São Paulo, com a previsão de construção 

em curto prazo de 9.000 unidades residenciais em terrenos próprios. Na área mais nobre do Campo Belo 

serão construídas 330 unidades. Informações retiradas do site. Disponível em: <http://www.visiteterrara.

com.br/>. Acessado em: 19 out. 2009.
46 Americano entende-se, aqui, condomínios construídos nos Estados Unidos.
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A publicidade atual, do mesmo modo que em outros empreendi-
mentos, envolve conceitos de qualidade de vida, lazer e segurança, 
uma tentativa de retornar a vida em um bairro. Como apontado por 
Harvey (2000, p. 208), “Vale notar com que freqüência é na escala 
geográfica da vida em pequena escala da cidade que se situam os 
ideais das organizações sociais utópicas”.

Mas, aqui, é o bairro privativo. O título do site é Meu Interlagos uma 
clara referência ao bairro original, como forma de retomar um con-
ceito de vida exclusivo a uma área que não corresponde à área real. 

Um dos interessantes fatores dos envolvidos no empreendimento é que a 

incorporação é realizada pela Brookfield Incorporações47, e, conforme dis-

ponibilizado no site do histórico da empresa, após diversas fusões e con-

hecida como Brascan durante anos, é o atual nome da empresa São Paulo 

Tramway, Light and Co., empresa bastante conhecida na região desde o 

início do século XXI. Envolvida no processo de criação de um bairro resi-

dencial elitizado, é agora uma das agentes que incorpora um bairro resi-

dencial elitizado e privatizado.

Figura 73 – Perspectiva do projeto atual Terrara Interlagos – casa e a entrada 

SEM o prédio. 

Fonte: Disponível em: <http://www.br.brookfield.com/brookfieldbr/v2/

hotsites/meuinterlagos/>. Acessado em: 20 nov. 2009. 

47 Informações obtidas no site da Brookfield. Disponível em: <http://www.br.brookfield.com/brookfieldbr/

v2/a-brookfield/brookfield-historia.aspx>. Acessado em: 5 out. 2010.
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A escolha de Interlagos para essa pesquisa se deu pelo fato de que, além de ser uma área 

com importantes valores históricos e arquitetônicos em destaque na cidade, apresenta tam-

bém um modelo dos processos de reestruturação do espaço ao longo das décadas. Como 

compreensão mais profunda nos processos geradores das formas de morar em São Paulo, 

a pesquisa procurou tratar dois aspectos essenciais: a forma, tanto como elemento físico e 

estético, revelando as ocupações criadas e geradas na cidade, como também a forma no seu 

significado de modo, envolvendo aspectos sociais, econômicos e políticos. 

À similaridade do que propôs Santos (1996), sua concepção, o espaço era ao mesmo tempo 

forma, como as imagens de satélite e fotos aéreas utilizadas na pesquisa, e função, que é o 

conjunto de ações humanas que constroem a paisagem. Ao longo do tempo são os seres 

humanos que o habitam e que o modificam todos os dias, através de sua tecnologia. A uti-

lização do título se deu como um mesmo conceito híbrido, de algo que está em permanente 

mudança, que se intercala. Está na base de sua síntese: “o espaço é um conjunto de objetos e 

um conjunto de ações”.

Com a pesquisa foi possível estudar as mudanças na cidade contemporânea, através das for-

mas de moradia, com o estudo histórico, de agentes e de implantação dessas formas no es-

paço urbano delimitado pela pesquisa. Em Interlagos e arredores temos uma exemplificação 

do que é possível notar em toda a cidade na produção de moradia desde a formação e o es-

praiamento da cidade de São Paulo até a construção atual dos novos condomínios fechados 

em áreas industriais. As formas de morar apresentadas marcam a periodização da pesquisa 

com o objetivo de identificar as transformações do tecido urbano. 

Inicialmente, na expansão da cidade pelas empresas pavimentadoras e loteadoras (caso da 

Auto Estrada S/A) foram abertas novos arruamentos e bairros, como é o caso da Cidade Sa-

télite Balneária de Interlagos, a primeira forma de morar pesquisada: de 1937 como o lan-
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çamento do lote residencial. Com seus lotes generosos e residenciais, unifamiliares, ruas ar-

borizadas, localização privilegiada com a incorporação do ambiente natural atrativo para a 

sua comercialização e direcionado para determinada classe social. Mas o projeto de Alfred 

Agache planejava também espaços públicos abertos, para o uso geral (alguns particulares e 

outros públicos) como praças, a praia, hotéis, comércio, igreja, clube, viveiro. 

Dentre eles destaca-se outra forma de moradia construída inicialmente pela mesma empresa 

que fez Interlagos, o loteamento operário “Cidade Dutra” inaugurado em 1950. Bairro para a 

classe de trabalhadores de empresas como CMTC e Light, com ruas arborizadas e servidas 

por transporte público. E juntamente com a formação do parque Industrial de Santo Amaro, 

temos também a formação de áreas com moradia irregular, no caso da Favela Vila da Paz e 

Nicarágua em 1963, na Avenida Interlagos.

Em 1983 temos o destaque de outra forma de moradia: um dos primeiros condomínios fecha-

dos de São Paulo, o Santa Elena. Iniciam-se aqui a idéia de usos exclusivos e diferenciados 

para habitação de altas classes de renda da cidade, equipando áreas residenciais como clubes 

particulares, mas com acesso restrito a moradores, fechados para a cidade. 

A partir desses condomínios, vários são construídos em toda a cidade, e o Condomínio Fut-

tura tem uma tipologia de implantação e incorporação muito similar. As últimas formas de 

morar estudadas foram o condomínio Viva e o Terrara, ambos em antigas áreas industriais que 

através das novas regras do Plano Diretor da Cidade, transformam-se em áreas disponíveis 

para usos residenciais. O condomínio Viva é uma típica implantação em uma área ainda com 

empresas e indústrias no seu entorno e o Terrara, um condomínio com uma área de 200 mil 

metros quadrados, comercializado como um bairro privativo, com habitações horizontais e 

verticais, áreas comerciais, segurança e lazer. Do bairro residencial inicial, mesmo com áreas 

degradas, mas permitindo uso público e pertencendo a toda a cidade, finalizamos a pesquisa 
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com a citação dos condomínios fechados e, em áreas industriais, os condomínios denomi-

nados bairros privativos, com maiores dimensões e encerrados em muros e acesso restrito. 

Desse modo, o que se notou foi que a cidade contemporânea se revela segregada e formada 

por pontuais enclaves fortificados que na maioria dos projetos, acolhem a população de alta 

renda, sendo que a cidade foi anteriormente formada por bairros abertos, dinâmicos, muitas 

vezes deslocados em relação à estrutura principal existente (mais distantes), mas trazem em 

suas implantações propostas que possibilitam mais urbanidade. O pequeno trecho paulista-

no revelou um modelo, inserido em um histórico maior, que sofre e reage a todos os proces-

sos metropolitanos e regionais. Essas tipologias e referências das formas de morar foram de-

senvolvidas ao longo dos capítulos e com o levantamento de pesquisa, como temos a seguir.

 O capítulo inicial discute conceitos teóricos inerentes às questões propostas através do re-

conhecimento das formas de morar em Interlagos. A cidade contemporânea pode ser recon-

hecida pelas formas de morar, pois essas revelam a disposição do homem no espaço urbano, 

diretamente influenciado por questões econômicas, sociais e políticas. 

As construções das moradias não são apenas marcadas por elementos técnicos, mas também 

pelas aparências e distinções advindos das diferentes classes de renda. Assim, desde o bairro 

residencial até a implantação dos condomínios fechados, observamos a segregação e a setoriza-

ção de classes formando os espaços construídos. O mercado imobiliário, objetivando a venda e 

obedecendo à lógica dos mercados financeiros, produz moradia baseada no consumo imediato 

e na adequação dos projetos às características mais assimiláveis e atraentes pela população. 

A segregação traz profundas consequências ao tecido urbano projetado na região de In-

terlagos. Longe dos locais ocupados pelas classes altas, Interlagos se mantém isolado, sem 

os investimentos e modernizações aplicados em áreas mais centrais. A população de baixa 

renda, sem possibilidade de integração e moradia na cidade, encontra um modo de viver 
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próximo à região: os assentamentos precários, irregulares e carentes de infraestrutura. Esse 

quadro impacta diretamente a área, justamente pela característica que levou à sua formação: 

a presença do ambiente natural. E, finalmente, pela implantação dos condomínios fechados, 

fenômeno da cidade contemporânea. O resultado, como consequência da segregação, é a re-

gressão da Urbanidade por não permitir o convívio e real integração entre pessoas de diversas 

classes. Os enclaves fortificados são reproduzidos, o que estimula as ruas projetadas apenas 

para veículos, a despreocupação com o entorno público, as áreas comerciais internalizadas e 

as áreas residenciais para uma população com as mesmas características socioeconômicas.

A partir do segundo capítulo são apresentados os antecedentes históricos e a formação da Cidade 

Satélite Balneária de Interlagos. Inicialmente, a forma de morar em novos bairros levados pelos 

investimentos em loteamentos, linhas de transporte e estrada, caracterizam uma cidade que se 

expande, cresce e deixa à margem a grande parcela da população de baixa renda. Mas que, de 

qualquer modo, se organiza e cria espaços urbanos. Sobretudo o avanço imobiliário, nesse perío-

do ainda, construiu trechos de cidade, ou seja, equipava a cidade, criando equipamentos coletivos 

privados ou não, mesmo que fosse como forma de atrair seus investidores. Projetos que levaram a 

inúmeras transformações, como a inserção de um aeroporto e da exaltação do automóvel. Este úl-

timo se revelou desbravador. Para eles foram alicerçados caminhos e projetado futuro, e São Paulo 

se rendeu ao automóvel. Já o Autódromo, o Viveiro e a Represa são hoje áreas possíveis de inter-

venção para o usufruto de toda a população. Ora marcados por uso exclusivos, ora por abandono, 

mas com desenhos que possibilitam atualmente uma maior urbanidade, se assim for definido.

O ambiente natural – tão precioso e discutido em uma cidade que alcançou seus limites de 

crescimento espraiado – foi, por várias formas de morar, sendo apropriado. Cada um, conforme 

o poder econômico que dispunha, tenta se apropriar e construir nele um espaço privatizado. 

A Guarapiranga é o símbolo de diversas classes. Suas bordas revelam pobreza, riqueza, lo-
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cais sagrados, locais abandonados e também locais privatizados que serviram de inspiração 

para os futuros projetos de habitação privilegiados. Ainda no segundo capítulo, a análise dos 

clubes mostra a sua formação por classes homogeneizadas, ora por práticas esportivas, ora 

por uma classificação social exclusivista, mas também se mantiveram pelo contato natural 

ainda possível na cidade. O Autódromo, mesmo sendo atualmente um parque municipal que 

abriga um dos maiores eventos turísticos da cidade, não foi capaz de gerar melhorias signifi-

cativas para a região em que está inserido.  

A forma de morar também foi influenciada pela formação de bairros operários e pela industri-

alização da região de Jurubatuba, na década de 60. Os bairros operários apresentaram espa-

ços com um pouco mais de urbanidade, apesar da presença da segregação em sua formação 

espacial. Outras formas de morar foram de total precariedade, levando a população a um pro-

cesso de mobilização social e busca dos direitos de também pertencer e viver em parte desse 

espaço. Uma ocupação irregular que prejudicou a muitos, pelo privilégio dado a poucos. De 

qualquer maneira, essas mesmas classes se encontram nos espaços criados para o trabalho, 

item também necessário à urbanidade e à sustentabilidade. 

As leis impostas aos territórios na cidade de São Paulo os modificaram na medida do interesse 

de grupos que dependiam do espaço como forma de produzir rentabilidade. O poder público 

age apenas como legitimador dos espaços já construídos, mantendo a lei como forma de 

garantia a classes mais privilegiadas. Como enquadrar um espaço tão heterogêneo com uma 

sociedade tão desigual? O resultado é explicitado pelos volumes, pela arquitetura construída 

na cidade e por condições precárias de moradias, como, por exemplo, as favelas da região.

No terceiro capítulo é possível perceber que a cidade não foi apenas formada por áreas con-

struídas. Os vazios urbanos também viraram mercadoria à medida que eram transformados 

em estoque. Tanto vazios ocupados por futuras áreas residenciais privilegiadas como por 
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vazios ocupados posteriormente pelos blocos construídos no eixo comercial de alto luxo, no 

setor sudoeste da cidade, e por vazios possíveis de invasões e loteamentos irregulares. 

Os primeiros condomínios conhecidos foram aqueles que tornaram totalmente privatizado 

o meio natural nessas áreas vazias. Árvores, jardins, pássaros passaram a ser moeda para pro-

postas comerciais. Cada qual mais exclusivo, mais idealizador, mais privilegiado. Uma utopia 

degenerada da cidade da qual o espetáculo urbano torna-se uma mercadoria.

No quarto capítulo é abordada a reestruturação produtiva, que trará outro tipo de possibi-

lidade de novas construções na cidade: os vazios industriais. Notadamente, os processos de 

produção e geração de riqueza se alteraram globalmente e atingem a escala local. Mais uma 

vez, função sobre a forma: estrutura e depois se desestrutura e se estrutura de novo, e assim 

por diante. E a cidade, pela visão de quem quer lucrar com ela, irá se transformar. A apropria-

ção do espaço vale o metro quadrado. 

Nos condomínios fechados estudados, a aparência não é da compra do metro quadrado, mas 

do que ele pode me oferecer como “vantagem exclusiva”, como “melhora de qualidade de 

vida”. Expressões muito utilizadas para a comercialização dessas novas formas de moradia. 

Suas implantações são excessivamente equipadas com itens de lazer, tipo clube. Valores esses 

que remetem tanto à utilização restrita e exclusiva, quanto à ideologia aplicada pelo marke-

ting de que é necessário morar em locais altamente protegidos, murados, com pessoas de 

mesma classe e com controle total.

Onde é melhor morar? Em Interlagos ou no bairro-condomínio privativo? Mas Interlagos é 

privativo também. De qualquer forma, são projetos que “engessam” a cidade, que a reduzem 

a mera passagem e circulação.
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O mercado imobiliário está pronto para dizer o que é ideal. Como apontar o ideal para a 

população de São Paulo? A pesquisa conclui com a apresentação de projetos atuais de con-

domínios fechados que são apresentados como o ideal de moradia urbana. O perigo é afasta-

do, nada de errado pode acontecer se morarmos lá. E a cidade?

O passeio pelas formas de morar foi extremamente sintetizado. A cidade é construída por 

diversos agentes e setores da sociedade e seria inviável tratar de todos os assuntos possíveis, 

mesmo em um recorte de espaço e tempo. É necessário ampliar o debate sobre o planeja-

mento da cidade,  especificamente de São Paulo. O capital imobiliário faz parte dessas fun-

ções que atuam sobre a forma e o ideal é a cidade contemporânea, construída através deles, 

mas em prol dela mesma. 



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

172

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

173

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Processo nº 2002.0.295.416-8 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP). São Paulo: Prefeitura do Município 

de São Paulo Secretaria Municipal de Cultura, Resolução n º 3/2004.

ABREU, Maurício. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Iplanrio/Jorge Zahar 

Editor, 1997.

ACKEL, Luiz; CAMPOS, Candido Malta. Antecedentes: A Modernização de São Paulo. In 

SOMEKH, Nadia; CAMPOS NETO, Candido Malta (org.). A cidade que não pode parar: planos 

urbanísticos de São Paulo no século XX. São Paulo: Mackpesquisa, 2002.

AGACHE, Alfred Hubert Donat. Plano Agache - plano de remodelação, extensão e embeleza-

mento. [En línea]. Rio de Janeiro: Biblioteca da Secretaria Municipal de Urbanismo da Cidade 

do Rio de Janeiro (SMU). Editora: Foyer Brézilien, 1930. Vol. I. In:  http://www.urbanismobr.org/

bd/documentos.php?id=2694 [05 de novembro de 2010]

ALMEIDA, Eneida de; TEIXEIRA, Kátia Azevedo. Jon Maitrejean: a casa como mote de re-

flexão e experimentação. Portal Vitruvius, 2008 in http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/

arq102/arq102_01.asp, acessado em 20 de outubro de 2009.

ALVIM, Angélica A. Tanus Benatti; ITIKAWA, Valdete Kanagusko. Moradia e Preservação Ambiental: 

Conflitos em Área de Preservação de Mananciais em São Bernardo do Campo. Brasília: Artigo 

publicado no IV Encontro Nacional de ANPPAS, 2008. Portal ANPPAS in http://www.anppas.org.br/

encontro4/cd/ARQUIVOS/GT12-555-308-20080507145505.pdf acessado em 30 de outubro de 2010.

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado; LOREIRO, Cláudia. Dize-me teu nome, tua altura e onde moras e 

te direi quem és: estratégias de marketing e a criação da casa ideal. Portal Vitruvius, 2005 in http://



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

174

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.058/490, acessado em 13 de outubro de 2010.

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único. Petrópo-

lis: Editora Vozes, 2002.

BERARDI, Maria Helena Petrillo. Santo Amaro. História dos Bairros de São Paulo. São Paulo: 

Secretaria de Educação e Cultura/ PMSP, 1969.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros. Crime, segregação e cidadania em São 

Paulo. São Paulo: Edusp, 2000.

CAMPOS, Candido Malta. PDDI, PMDI e Lei de Zoneamento: a questão imobiliária. In SOME-

KH, Nadia &; CAMPOS, Candido Malta (org.). A cidade que não pode parar: planos urbanísti-

cos de São Paulo no século XX. São Paulo: Mackpesquisa, 2002.

CAMPOS, Candido Malta; SOMEKH, Nadia. Plano de Avenidas: o diagrama que se impôs. In 

SOMEKH, Nadia; CAMPOS, Candido Malta (org.). A cidade que não pode parar: planos ur-

banísticos de São Paulo no século XX. São Paulo: Mackpesquisa, 2002.

CAPINUSSÚ, José Maurício. Academias de ginástica e condicionamento físico: origens. In: 

DA COSTA, Lamartine (Org.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: CONFEF, 2006.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na Metrópole. São Paulo: Editora Contexto, 2001.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro. In 

__________. & OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (Orgs.). Geografias de São Paulo: a metró-

pole do século XXI. São Paulo: Contexto, 2004.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

175

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

EPPINGHAUS, Goldberg Annie. Influenciando projeto no processo de apropriação dos espaços 

públicos em áreas residências: o Caso da Barra da Tijuca. Dissertação de Mestrado: Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2004.

FERREIRA, João Sette Whitaker. O mito da cidade global. Tese de Doutorado: Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2003.

FIORAVANTI, Lívia. Artigos da Universidade de São Paulo disponibilizados no site www.egal2009.

easyplanners.info/area05/5216_Fioravanti_Livia.pdf, acessado em 15 de outubro de 2010.

GALIANO, Luiz Férnandez. Habitação sem Cidade. Revista Arquitectura Viva 97, 2004. 

GARCIA, Hélio Carlos & GARAVELLO, Tito Marcio. Geografia. São Paulo: Scipione, 2006.

GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. São Paulo, Edusp, 1997.

GROSTEIN, Marta Dora. A cidade clandestina: os ritos e os mitos. O papel da irregularidade na 

estruturação do espaço urbano no município de São Paulo 1900-1987. Tese de Doutorado: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 1987.

HARVEY, David. Condição pós-moderna; uma pesquisa sobre a origem da mudança cultu-

ral. São Paulo: Loyola, 1989.

HARVEY, David. Espaços de Esperança. São Paulo: Loyola, 2000.

HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar - Vortäge und Aufsätze, G. Neske, Pfullingen, 1954. 

In: Ensaios e Conferências. (trad.) Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes. 2ª ed. 2002. 



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

176

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

JOSÉ, Mariana Kara. De quem é essa rua? O limite entre o público e o privado nas áreas resi-

denciais em São Paulo. Dissertação de Mestrado: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2004.

KAZTMAN, Ruben; RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Metrópoles e sociabilidade: os impac-

tos das transformações socioterritoriais das grandes cidades na coesão social dos países 

da América Latina. In Cadernos Metrópole, Território e Região n.20. São Paulo: EDUC, 2º 

Semestre de 2008.

KOTLER, Philip. Marketing management: analysis, planning, implementation and control. 

New Jersey: Prentice-Hall, 1997.

KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

LALANDE, André. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias. In ARANTES, Otília; 

VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando con-

sensos. Petrópolis: Editora Vozes, 2009.

MARTINS, Rodrigo. Geografia Humana dos Bairros de Colônia Paulista e Ilha do Bororé 

(Distritos de Parelheiros e Grajaú). In MARTINS, Rodrigo. APA BORORÉ: Subsídios à implan-

tação – Praticando Geografia com a Teoria do Geossistemas. São Paulo: FFLCH-USP, 2003

MENDES, Denise; CARVALHO, Maria Cristina Wolff de. A ocupação da Bacia do Guarapiranga: 

Perspectiva Histórico-Urbanística. In FRANÇA, Elisabete (coord.). Guarapiranga - recupera-

ção urbana e ambiental no município de São Paulo. São Paulo: M.Carrilho Arquitetos, 2000.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

177

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

MENDES, Renato da Silveira. Os bairros da Zona Sul e os Bairros Ocidentais. In AZEVEDO, 

Aroldo de (coord.). A Cidade de São Paulo – Estudos de geografia urbana. Volume III – As-

pectos da Metrópole Paulista. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958.

MEYER, Regina Maria Prosperi. Atributos da Metrópole Moderna. São Paulo em Perspectiva 

[online]. 2000, vol.14, n.4, pp. 3-9.

__________________________. O Urbanismo: Entre a Cidade e o Território. Revista Ciência 

e Cultura. Mar 2006, vol.58, nº.1, p.38-41. ISSN 0009-6725

__________________________. Pensando a Urbanidade. Resenhas Online Vitruvius. 001.18 

Ano 01, jan 2002. Site http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.001/3261 

acessado em 15 de novembro de 2010.

PADUA, Rafael Faleiros de. Implicações socioespaciais da desindustrialização e da re-

estruturação do espaço em um fragmento da metrópole de São Paulo. São Paulo: 

FFLCH, 2008

PENTEADO, Antonio Rocha. Os subúrbios de São Paulo e suas funções. In AZEVEDO, Aroldo 

de (coord.). A Cidade de São Paulo – Estudos de geografia urbana. Volume IV – Os subúr-

bios Paulistanos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958.

REIS, Nestor Goulart. São Paulo e outras cidades. Produção Cultural e degradação dos espa-

ços urbanos. São Paulo: Hucitec, 1994

REIS, Nestor Goulart. Notas sobre urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. 

São Paulo, Via das Artes, 2006.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

178

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

RIGHI, Roberto; CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de. A Edificação como produto Imobi-

liário no desenvolvimento da Arquitetura Contemporânea em São Paulo. In RHEIN-

GANTZ, Paulo Afonso; DUARTE, Cristiane Rose; AZEVEDO, Giselle; BORESTEIN, Laís (Org.). 

O lugar do projeto no ensino e na pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro, 

CONTRACAPA, 2008.

RODRIGUES, Fátima. Diretora de Vendas da Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobili-

ários de São Paulo. Entrevista sobre lançamentos em geral e fornecimento da pesquisa de 

mercado do empreendimento Futtura, realizada em 16 de novembro de 2010.

ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São 

Paulo. São Paulo: Studio Nobel, FAPESP, 1997.

RUBANO, Lizete Maria - Tecidos Habitacionais em Amsterdã. Site www.docomomo.org.br. 

Do 3º Seminário do_co,mo.mo_brasil (1999); acessado em 15 de novembro de 2009.

SAMPAIO, Giuliana Beatriz Dalfovo do Amaral. Condomínios Verticais Residenciais na cidade 

de São Paulo (2000-2008): Condomínios-clube. Dissertação de Mestrado: Faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2009.

SÁNCHEZ, Natália. A invenção da Barra da Tijuca: a anticidade carioca. Dissertação de Mes-

trado: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, 2009.

SANTOS, Laerte Moreira dos. Expansão Urbana da Cidade de São Paulo e a Segregação 

Sócio-Espacial durante o período de 1850 a 1992. Artigo CEFETSP, 1992. Site http://www.

cefetsp.br/edu/eso/laerte/saopaulolaerte.html; acessado em 15 de julho de 2010.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

179

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

SANTOS, Milton. Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método. In: 

Espaço e sociedade: ensaios. Petrópolis: Vozes, 1982, p.9-27.

_________________________. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.

_________________________. A Natureza do Espaço. São Paulo: Hucitec, 1996.

SASSEN, Saskia. As Cidades na Economia Mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 

SCALI, Paulo. Interlagos: autódromo internacional da cidade de São Paulo (1940 a 1980). 

São Paulo: Imagens da Terra Editora, 2004.

SCHIFFER, Sueli Ramos. A Dinâmica Urbana e Socioeconômica da Região Metropolitana de 

São Paulo. In: SCHIFFER, Sueli Ramos (Org.). Globalização e Estrutura Urbana. São Paulo, 

Editora Hucitec Fapesp, 2004.

SEABRA, Odette. Os Meandros dos Rios nos Meandros do Poder: Tietê e Pinheiros – valori-

zação dos rios e das várzeas na cidade de São Paulo. Tese de Doutorado: Departamento de 

Geografia – FFLCH da Universidade de São Paulo, 1987.

SILOTTO, Diogo Tadeu Machado Ribeiro. Programa de Verticalização de Favelas no Mu-

nicípio de São Paulo. Trabalho de Graduação: Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo

SOMEKH, Nadia. A (Des) Verticalização de São Paulo. Tese de Mestrado: Faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

VILLAÇA, Flávio José Magalhães. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1999.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

180

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

_____________________. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no 

Brasil. In: DEAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (Orgs.). O processo de urbanização no Brasil. 

São Paulo, EDUSP, 2004.

WHATELY, Marussia; CUNHA, Pilar Machado da. Guarapiranga 2005: como e por que São 

Paulo está perdendo este manancial: resultados do diagnóstico socioambiental partici-

pativo da bacia hidrográfica da Guarapiranga. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.

ZEIN, Ruth Verde; OLIVEIRA, Lêda Brandão de. Um Caso Exemplar: a Garagem de Barcos do 

Clube Santapaula - Premissas para a recuperação de seu valor arquitetônico e ambiental. 

Site www.docomomo.org.br.  Do 5º Seminário do_co,mo.mo_brasil (2003); acessado em 10 

de abril de 2010.

ZENHA, Edmundo. A vila de Santo Amaro. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Depar-

tamento do Patrimônio Histórico, 1977.

ZIONI, Silvana. Do plano da Light à Comissão de Estudos de Transporte Coletivo: o trans-

porte urbano sai dos trilhos. In SOMEKH, Nadia; CAMPOS NETO, Candido Malta (org.). A ci-

dade que não pode parar: planos urbanísticos de São Paulo no século XX. São Paulo: Mack-

pesquisa, 2002.

BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS

BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1997.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

181

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

CALTHORPE, Peter; FULTON, William. The Regional City: planning for the end of sprawl. Is-

land Press, 2001.

CAMPOS NETO, Candido Malta. Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos; o que os cidadãos 

devem fazer para a humanização das cidades no Brasil. São Paulo, Studio Nobel, 1992.

COSTA, H. S. M. (Org.) ; COSTA, G.M. (Org.) ; MENDONÇA, Jupira Gomes de (Org.) ; MONTE-MÓR, 

Roberto Luís de Melo (Org.) . Novas Periferias Metropolitanas - A expansão metropolitana 

de Belo Horizonte: dinâmica e especificidades no Eixo Sul. Ed. Belo Horizonte: Editora C/

Arte, 2006. v.1 p.468

DEL RIO, Vicente. Projeto de arquitetura: entre criatividade e método. In DEL RIO, Vicente (Org.) 

Arquitetura: pesquisa & projeto. Rio de Janeiro e São Paulo, 1998, FAUUFRJ e ProEditores.

FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento. São Paulo 1947 a 1972. São Paulo: EDUSP: 

FAPESP, 2005.

FERREIRA, Maria Júlia. Condomínios Habitacionais fechados: utopias e realidades. Lisboa: 

Centro de Estudos de Geografia e Planejamento Regional, 2001. 157p.

FIGUEROA, Mario. Habitação Coletiva em São Paulo. Tese de Doutorado. São Paulo, 

FAUUSP, 2002.

FONTENELLE, Eduardo Cavalcante & MELHADO, Sílvio Burratino. As melhores práticas na 

gestão do processo de projeto em empresas de incorporação e construção. São Paulo: 

EDUSP, 2002.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

182

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

GALIANO, Luiz Férnandez. Revista Arquitectura Viva 97 (2004). Habitação sem Cidade.

HALL, Peter. Cidades do amanhã: uma história intelectual do planejamento e do projecto 

urbano no século XX. São Paulo, Editora Perspectiva, 2002.

LAMAS, José P.G.. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2000.

LIMA JÚNIOR, João da Rocha. Planejamento do produto no mercado habitacional. São Pau-

lo, EDUSP, 1993.

LIPIETZ, Alain. O capital e seu espaço. São Paulo, Nobel, 1985.

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Ed. Lisboa, 1960.

MONTEIRO, Jorge Vianna. As regras do jogo – Plano Real: 1997-2000. São Paulo, Fundação 

Getúlio Vargas, 2002.

SILVEIRA, Sheila da. Edifícios de Apartamentos: Projeto de arquiteto ou de empreendedor?. 

Mestrado de Arquitetura da Universidade de Brasília. Brasília, 2007.

SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo, 1920-1939, São 

Paulo, Studio Nobel, 1997.

SOMEKH, Nadia. Globalização e forma urbana: a intervenção urbanística na cidade de 

São Paulo. In SANTOS, Milton; ADÉLIA, Maria (Org.). Fim de século e globalização. São 

Paulo, Hucitec, 1993.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

183

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

SOMEKH, Nadia; CAMPOS NETO, Candido Malta. A cidade que não pode parar: planos ur-

banísticos de São Paulo no século XX. São Paulo, Mackpesquisa, 2002.

SOUZA, Maria Adélia; SANTOS, Milton. A construção do espaço. São Paulo, Nobel, 1986.

TREVISAN, Ricardo Marques. Condomínios tipo vila em São Paulo. Dissertação de Mestrado, 

FAUUSP, São Paulo, 2006.

IMAGENS E PUBLICIDADES RETIRADAS DE SITES:

http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/144R.pdf acessado em 10 de mar. 2010.

http://www.interclubecondominio.com.br acessado em 15 jul. 2010

http://www.mac.com.br/imovel-detalhe/viva-jardim-do-golf acessado em 15 jul. 2010.

http://www.br.brookfield.com/brookfieldbr/v2/hotsites/meuinterlagos/ acessado em 21 jul. 2010

http://www.stuhlberger.com.br/admin/public/uploads/imoveis/a87ff679a2f3e71d-

9181a67b7542122c/projeto/planta_110m.jpg acessado em 15 set. 2010

http://www.mac.com.br/imovel-detalhe/viva-jardim-do-golf acessado em 15 set. 2010

http://www.prefeitura.sp.gov.br acessado em 15 ago. 2010

http://www.googlemap.com acessado em 10 ago. 2010



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

184

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/capela_do_socorro/his-

torico/index.php?p=916 acessado em 5 de maio de 2010

http://www.sbinterlagos.org.br/sbi/sbi/ acessado em 10 mai. 2010

http://i222.photobucket.com/albums/dd287/westner73/helicoptero/IMG_2510.jpg aces-

sado em 12 jul. 2010

http://blogdoprofessorchristian.wordpress.com/2009/10/04/santapaula-espaco-que-pode-

ria-ser-clube-escola-centro-cultural-etec-tudo-conjugado/ acessado em 15 ago. 2010.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/noticias/?p=2266 

Acessado em 10 out. 2010

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100819/not_imp597160,0.php acessado em 

20 out. 2010

http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/noticias/todas_noticias/detalhe/20101007_02.

htm  acessado em 29 out. 2010

http://www.ycsa.com.br/clube.asp acessado em 30 out. 2010

http://www.spacrugby.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Item

id=3  acessado em 30 out. 2010

http://www.ccsp.org.br/php/queroSerSocio.php  acessado em 21 set. 2010



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

185

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

http://www.spgc.com.br/historia.asp acessado em 02 out. 2010

http://www.sescsp.org.br/sesc/quem_somos/index.cfm?index=3&lg=pt&idcat=3&iditem=1

1 acessado em 12 set. 2010

http://www.datadez.com.br/content/noticias.asp?id=110843 acessado em 30 nov. 2010

http://www.antyqua.com.br/Mademoiselle-Helle-Nice.aspx acessado em 30 out. 2010

http://www.autodromodeinterlagos.com.br/70anos/ acessado em 30 set. 2009

http://www.gpbrasil.com.br/site10/index.asp acessado em 2 nov. 2010

http://www.cetsp.com.br/internew/informativo/interlagos/2010/ acessado em 28 out. 2010

http://brasil.cat.com/cda/layout?m=273363&x=12 acessado em 12 out. 2010

http://brasil.cat.com/cda/layout?m=273363&x=12 acessado em 12 out. 2010

http://www.sampaonline.com.br/reportagens/complexoviariojurubatuba2008mai08inau-

guracao.php acessado em 15 mai. 2009

http://www.futturacondominioclub.com.br/ acessado em 15 out. 2010

http://www.cetesb.sp.gov.br/solo/areas_contaminadas/areas_criticas/jurubatuba/jurubatu-

ba.asp acessado em 19 out. 2010



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

186

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090615/not_imp387269,0.php acessado em 

15 abr. 2010

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/planejamento/zoneamento/0001/par-

te_II/sto_amaro/14-MAPA-SA-04.jpg acessado em 30 jul. 2010

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/planejamento/zoneamento/0001/par-

te_II/socorro/19-MAPA-SO-04.jpg acessado em 30 jul. 2010

http://www.arquitetura.com/4/municipal/planodiretorsp2004/14_sto_amaro.pdf acessado 

em 30 jul. 2010

www.condominioviva.com.br acessado em 20 nov. 2009

http://www.abyarabr.com.br/ImoveisPreco.aspx?m=Empreendimento&ID=659 acessado em 

15 de Nov. 2010

http://www.aflaloegasperini.com.br/projeto_detalhe.php?id=205 acessado em 30 out. 2010

http://www.urbanismobr.org/bd/documentos.php?id=2694 acessado em 5 nov. 2010

http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq102/arq102_01.asp acessado em 20 out. 2009

http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT12-555-308-20080507145505.pdf 

acessado em 30 out. 2010

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.058/490 acessado em 13 out. 2010



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

187

ANEXOS

ANEXOS



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

188

ANEXOS

ANEXO 1

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Cultura

Departamento do Patrimônio Histórico

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo

Resolução no. 03/2004

Por decisão da maioria dos Conselheiros presentes na 309º Reunião Ordinária de 30 de março 

de 2.004, nos termos e para os fins da Lei 10.236/86 o Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, conforme o 

contido no Processo nº 2002-0.295.416-8

RESOLVE:

Artigo 1º- Abrir o processo de tombamento de área do Bairro de Interlagos, inserida no 

perímetro da Zona de Uso Z1-024 descrita na Lei 8001/73, visando à preservação de seu valor 

histórico, ambiental urbanístico.

Artigo 2º - A área objeto desta Resolução, conforme planta anexa, está contida no perímetro 

assim descrito: Inicia na confluência da Rua Nicolau Alayon com a Avenida Interlagos, segue 

pela Rua Nicolau Alayon, Avenida Robert Kennedy, Rua Joaquim Teles de Mattos, Rua João 

Carlos de Almeida, Rua Jayme Waldemir de Medeiros, Avenida Antônio Barbosa da Silva San-

doval, Avenida do Rio Bonito, Avenida Interlagos, até o ponto inicial.
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Artigo 3º - O disposto nesta Resolução aplica-se aos seguintes elementos existentes no interior 

do perímetro descrito no artigo 2º.

a) O atual traçado urbano, representado pelos logradouros públicos;

b) A vegetação de porte arbóreo e os ajardinamentos públicos e particulares que assim defi-

nem e preservam a área permeável dentro do perímetro em processo de tombamento;

Artigo 4º - Ficam determinadas as seguintes diretrizes para toda e qualquer edificação a ser 

implantada ou reformada dentro do perímetro em processo de tombamento:

c) O coeficiente de aproveitamento máximo, a taxa de ocupação máxima, recuos mínimos e 

demais parâmetros físicos previstos na legislação de uso e ocupação do solo para a zona de 

uso Z1, bem como as atividades e categorias de uso permitidas;

d) A altura máxima de 10 (dez) metros, medida a partir do nível médio da testada do lote, no 

seu alinhamento, até o ponto mais alto da cobertura da edificação, assim definido em projeto;

e) A obrigatória observância das restrições contratuais, quando existirem, previstas no artigo 

39 da Lei 8.001/73, com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 9.846/85, quando forem mais 

restritivas que as determinadas na legislação urbanística municipal;

Parágrafo único - “Nas Avenidas Interlagos e Robert Kennedy, nos trecho descritos no art. 2º, 

aplicam se as disposições definidas na legislação de uso e ocupação do solo, para o corredor 

de uso especial Z8-CR2.”

Artigo 5º- Os projetos de novas construções, reformas, pequenas reformas, restaurações, re-
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gularizações, reformas ou modificações de gradis e muros de fecho ou de divisas, desdobro ou 

remembramento de lotes dependerão de exame, orientação e aprovação prévia do CONPRESP.

Artigo 6º - Os cortes e ou podas de espécies arbóreas, modificações em áreas ajardinadas, 

públicas ou particulares e alterações no atual traçado urbano dependerão de autorização 

prévia do CONPRESP.

Artigo 7º - A implantação de equipamentos de infra-estrutura ou mobiliário urbano e de 

anúncios indicativos ou de publicidade nos corredores de usos diversos do residencial será ob-

jeto de regulamentação específica aprovada por Resolução e autorização prévia do CONPRESP.

ANEXO 2

SBI Associação Benfeitores de Interlagos
fundada em 10/01/63

CGC 61.581.427/0001-15

ATA DA 8ª REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BENFEITORES DE INTERLAGOS COM A SUBPREFEI-

TURA CAPELA DO SOCORRO

Aos 13 dias do mês de maio de dois mil e nove, às11:00 horas na sala de Reuniões da Subpre-

feitura Capela do Socorro foi realizada Reunião com as presenças:

Representando a Subprefeitura - Sr. Valdir Ferreira – Subprefeito;

- Sr. Edgar Dias – Engenheiro de Planejamento Urbano;

- Sra. Regina Helena Guimarães – Assistente de Fiscalização;
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Representando a SBI - Sr. Dittmar Woelz;

- Sr. Mário Luiz Spinicci;

- Sr. Mauricio Bethonico.

Os seguintes assuntos de interesse do Bairro de Interlagos foram apresentados, discutidos e 

deliberados como segue:

Pontos pendentes

a) Obras irregulares no Bairro

1. Casa de Repouso na esquina da Av. Antonio Barbosa de Sandoval com a Rua São Fortunato –

O Sr. Mário Luiz Spinicci informou a Subprefeitura que a proprietária da Casa de Repouso 

procurou-o em seu endereço comercial e solicitou a ele a aprovação da SBI da continuação 

do funcionamento do estabelecimento. A posição da SBI diante a descabida solicitação foi 

que essa Associação é revestida de Poder Publico responsável pelo cumprimento da leis de 

Zoneamento e Informou à proprietária que a posição da SBI é de integral apoio à Subpre-

feitura a sua função de mantenedor da obrigatoriedade dos cidadãos de cumprimento das 

leis em vigor. A Subprefeitura emitiu o termo de lacração do estabelecimento, mas o mesmo 

continua funcionando. A Subprefeitura emitirá um BO para suportar um inquérito para fecha-

mento policial do estabelecimento (Resp. Sra. Regina Palpério / prazo até 30 de junho); Item 

pendente desde 29.10.2007

2. Casa de Repouso na Rua Caetano Menino, 20 – A Subprefeitura emitiu o termo de lacração 

do estabelecimento e está aguardando a transferência dos idosos para efetuar lacração, mas 

o mesmo continua em funcionamento normal. A Subprefeitura emitirá um BO para suportar 
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a abertura de um inquérito para fechamento policial do estabelecimento (Resp. Sra. Regina 

Palpério / prazo até 30 de junho); Item pendente desde 29.10.2007

3. Galpão na Av. Rio Bonito com a Rua Benedito Ferreira da Silva – O proprietário entrou com 

pedido de licença de funcionamento considerando que o galpão tem frente para Av. Rio Bo-

nito e a atividade é permitida neste logradouro.

Conforme informação da SBI, o proprietário do galpão está ocupando área da Zona 1 (fundo 

do galpão) o que é totalmente contra as Leis de zoneamento e solicita providencias à Subpre-

feitura para solução da irregularidade. A Subprefeitura se comprometeu em analisar a denun-

cia e, confirmada a situação irregular do imóvel, irá tomar as providencias (Resp. Sra. Regina 

Palpério / prazo até 30 de junho);

4. Laboratório na Rua Nicolau Alayon, 441 – A Subprefeito informou que o laboratório está le-

galmente instalado, tem alvará de funcionamento e que medidas foram tomadas para reduzir 

o ruído a níveis informais.

A SBI informou que os níveis de ruído continuam incomodando os moradores da região e 

que alem disso, os produtos químicos utilizados pelo Laboratório são proibidos pelas leis de 

Zoneamento 1. Alem do mais, a Razão Social do estabelecimento mudou o que o que anulam 

todos os direitos adquiridos do antigo proprietário do Laboratório. Sendo assim, a SBI solicita à 

Subprefeitura reabrir o processo contra a ilegalidade do Laboratório em funcionamento na Z1

Página 1

Rua Sebastião Correia, 71A Interlagos S.P. CEP 04783 060 Telfax 011 5669 2635 site www.sbinterlagos.org.br e-mail

sbi@sbinterlagos.org.br
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2

SBI Associação Benfeitores de Interlagos
fundada em 10/01/63

CGC 61.581.427/0001-15

A Subprefeitura comprometeu-se em analisar as denuncias acima para uma tomada de De-

cisão (Resp. Sra. Regina Palpério / prazo até 30 de junho) - Item pendente desde 29.10.2007 

5. Problemas de barulhos das casas noturnas na Av. Robert Kennedy – A casa noturna Maria 

Mariah recebeu alvará de funcionamento após se adaptar a legislação de ruído. Entretanto as 

seguintes reclamações foram protocoladas em 14 de novembro de 2008 no PSIU:

CASAS NOTURNAS PROTOCOLO

• Coração Sertanejo – Av. Robert Kennedy, 4095 08052105

• Havaí – Av. Robert Kennedy, 4308 08052134

• Maria Mariah – Av. Robert Kennedy, 3797 08052153

• Posto Hudson – Av. Robert Kennedy, 4605 08052217

• Espaço Eucaliptus – Av. Robert Kennedy, 4133 08052175

• Zouk – Av. Robert Kennedy, altura do 3834 08052236
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Relativo ao Posto Hudson, a revitalização da Praça Prof. Melo e Souza com foi executada (cons-

trução de calçada em detrimento a área verde e permeável como previa o projeto) incentivou 

aos usuários noturnos desta área a tornar o local um point de encontro, bagunça, sujeira e 

propagadores de muito barulho tornando as noites dos moradores vizinho insuportável.

Alem disso, duas moradoras vizinhas de uma casa noturna, devido ao nível de barulho no-

turno inaceitável, foram reclamar da situação na casa noturna sendo no ato agredidas moral 

e fisicamente pelo leão de chácara do estabelecimento. O grau de truculência dispensado 

pelo funcionário às senhoras foi tamanho que as mesmas optaram pela não denuncia destes 

à Policial para evitar futura ação de revide da casa noturna.

O Subprefeito informou que fará uma verificação pessoal in loco para tomada de decisão e que 

solicitará a Policia Militar (Cel. Aquino) a permanência da Base Móvel Policial também durante a 

noite (hoje estacionada somente durante o dia) (Resp. Sr. Valdir Ferreira / prazo até 30 de junho).

O Subprefeito informou ainda que a definição do local para uma base comunitária do Bata-

lhão e estabelecimento de um posto policial móvel ainda não foi discutida com o Cel. Aquino 

e será tentado um encontro nos próximos dias (Resp. Sr. Valdir Ferreira / prazo até 30 de jun-

ho); Item pendente desde 24.01.2008;

6. Muro do Ex-Bingo da Av. Robert Kennedy – A permanência do muro irregular do estabele-

cimento foi negociada pela Subprefeitura considerando compensações aceitas pelo propri-

etário do estabelecimento.

Como esta irregularidade é uma clara invasão de área pública e reclamada por vários mora-

dores do bairro, a SBI solicita à Subprefeitura rever o acordo conseguido com o proprietário do 

estabelecimento (Resp. Sr. Valdir Ferreira / prazo até 30 junho); Item pendente desde 15.04.08;
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7. Lambe-lambe nos postes do Bairro e entorno – A SBI forneceu a Supervisão da Fiscaliza-

ção mais exemplares de lambe-lambes recolhidos no bairro. O Subprefeito informou que vai 

tentar acordo com outras Subprefeituras onde os responsáveis pela afixação dos Lambe-

lambes são estabelecidos para que estas promovam a execução destes em caso de alguma 

ilegalidade dos imóveis ou funcional encontradas (Resp. Sra. Regina Palpério); Item pendente 

desde 24.01.2008.

8. Obra irregular na R. Antonio Barbosa da Silva Sandoval – O proprietário fez a demolição da 

mureta, no entanto, continua irregular na calçada o “puxadinho” e o abrigo de lenha na calçada.

A Subprefeitura informou já ter intimado o proprietário e enviará técnico ao local para veri-

ficação No caso da ilegalidade da construção a Subprefeitura procederá à demolição do 

“puxadinho”.

(Resp. Sra. Regina Palpério / prazo até 30 de junho); Item pendente desde 15.04.2008.

9. Obra irregular na R. General Gaudie Ley entre os Nº 94 e 182 – A Subprefeitura embargou 

a obra devido a não manutenção de recuos mínimos na laterais e frontal, mas o proprietário 

finalizou a obra irregular e já reside nesta.

A Subprefeitura emitirá multa ao proprietário por falta de habite-se. Copia desta multa será 

fornecida à SBI para arquivo (Resp. Sra. Regina Palpério / prazo até 30 junho); Item pendente 

desde 24.01.2008.
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10.Clube Interlagos com piscina suja – A da Subprefeitura notificou o proprietário do Clube 

desativado a providenciar a limpeza da piscina evitando com isso a proliferação de mosquitos.

Como nada foi feito até o presente momento a Subprefeitura emitirá multa.

A SBI informou a Subprefeitura que, pela falha no muro do clube que desabou, estão entran-

do dependente químicos, representando desconforto e perigo para os visinhos. Um morador 

em frente à falha do muro chamou a policia e se prontificou em abordar os infratores mas a 

policia mostrou-se receosa na abordagem dos maconheiros. Devido a este risco aos vizinhos, 

a SBI solicita a Subprefeitura medidas práticas para solucionar este problema (Resp. Sra. Re-

gina Palpério / prazo 30 junho); Item pendente desde 24.01.2008.

11. Recolocação de postes da Eletropaulo - A SBI solicitou a Subprefeitura o deslocamento 

dos postes para os passeios na rua da Praça Vincenzo Galilei ao lado da igreja São Pancrácio 

(2 postes) e Rua Dom Rodrigues esquina com Av. Berta Wartman (1 poste). A Subprefeitura 

informou que conforme solicitação a Eletropaulo, esta prometeu executar a recolocação dos 

postes até 15 de junho (Resp. Sr. Carlos Habe);

12. Varredura das ruas com asfaltamento novo e entorno do Laguinho – A SBI enviou oficio 

a Limpurb solicitando ampliação da varrição e sugeriu a Subprefeitura discutir e acertar um 

redimensionamento / distribuição da quilometragem de varredura definida para o Bairro 
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com a QUALIX / LIMPURB como solução a curto prazo para a varredura das ruas do bairro 

com asfalto novo.

A Subprefeitura informou que já foram tomadas providencias quanto à readequação do plano 

de varrição para as novas vias pavimentadas e implementação deste já aconteceu. Informou 

ainda que a varrição e lavagem da calçado do Laguinho está no plano e já sendo executada 

periodicamente (Resp. Edgar Dias). Item pendente desde 07.08.2008.

b) Plano Diretor – A Subprefeitura informou que foi criada uma Secretaria de Desenvolvi-

mento Urbano e uma de suas principais funções será a revisão do plano diretor o que, até o 

momento, não foi conseguida (Resp. Srs. Edgar e Mário Spinicci / junho 2009); Item pendente 

desde 29.10.2007

c) Revitalização da Praça Prof. Melo e Souza – A obra civil da revitalização da Praça Prof. Mello e 

Souza foi licitada pela Subprefeitura Capela do Socorro e já foi concluída. A SBI informou que a Sub-

prefeitura autorizou a execução do projeto fora do combinado aumentando a área impermeável em 

detrimento ao verde e à permeabilidade do terreno. O projeto de paisagismo da Praça, executado 

pela Empresa Floraliz, foi apresentado e aprovado pela Subprefeitura e SBI. O prazo de implementa-

ção do projeto é de 25 dias. O Subprefeito prometeu cobrar em reunião a ser realizada hoje com o 

secretário Andréa Matarazzo ação para forçar decisão junto ao Banco Itaú relativo ao custeio de pais-

agismo para Praça. (Resp. Sr Waldir Ferreira / prazo 31 de janeiro): Item pendente desde 24.01.2008

d) Colocação da segunda caçamba para lixo na esquina da Av. Interlagos com a R. Adib 

Casseb – A segunda caçamba foi novamente retirada do local. O Subprefeito se comprometeu 

a discutir com responsáveis da LIMPURB uma solução definitiva para o lixo do condomínio, 

inclusive retirando a cesta junto ao ponto de ônibus da Av. Interlagos (Resp. Sr. Waldir Ferreira 

/ status na próxima reunião); Item pendente desde 21.01.2008
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e) Construção de ilhas direcionais de transito e colocação de sinalizadores horizontais 

– A SBI forneceu à Subprefeitura modelo de solução adotado pela Prefeitura de São Paulo 

como ilhas direcionais e solicitou implantar esse modelo no Bairro em locais já demarcados 

pela CET. A Subprefeitura estudará as alternativas existentes e incluirá a execução destas no 

Orçamento atual ou de 2010 (Resp. Carlos Habe / retorno na próxima reunião);

f) Previsão de conclusão do asfaltamento no Bairro – A Subprefeitura concluiu as obras de 

asfaltamento no bairro, com exceção da Rua Catanumbi e o acabamento da extensão da rua 

Norma Porchat devido aos obstáculos colocados pelos moradores das ruas. Em vista disso, 

este ponto está sendo considerado concluído.
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g) Desníveis entre o asfalto novo e tampas poços de visita – A Subprefeitura executou 

quase totalidade do nivelamento das tampas dos poços de visita no bairro faltando apenas 

as tampas na Av.Eugenio Bartolomeu com Av. Leonardo de Facio (Resp.Carlos Habe / prazo 30 

junho); Item pendente desde 25.04.2008
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h) Pontos novos

1. Cuidados dos moradores com a manutenção da calçada limpa - A moradora Sra. Sonia 

Kürten está propondo comunicar os moradores do Bairro através de uma circular orientações 

quanto a manutenção da limpeza da calçada e solicitou ao Subprefeito a assinatura desta 

circular. Proposta de circular foi fornecida ao Subprefeito e ele se comprometeu a assinar em 

conjunto com a SBI, enquanto que a impressão e distribuição da circular será de responsabi-

lidade da SBI (Resp. Sr. Waldir Ferreira / prazo 30 maio);

2. Obra irregular na Rua Caetano Faliano com Rua Lauro Reinaldo Muller – A SBI informou à 

Subprefeitura que uma obra na Rua Caetano Faliano, 150 já foi iniciada sem a existência da 

Placa com alvará da obra e solicitou a Subprefeitura providencias para que a obra seja Regu-

larizada. Existe uma placa no local onde aparece como responsável técnico o Eng. José Neves 

(Resp. Sra. Regina Palpério / prazo 30 junho);

3. Obra irregular na rua Willy Aurelly: - A referida obra está localizada entre os Nºs 623 e 667 

e apresenta as seguintes irregularidades: -Não há placa onde conste o nº do Alvará; - Trata-se 

de uma ampliação para 3 níveis fora do padrão permitido no bolsão; - está jogando o entulho 

no terreno vizinho.

Essas irregularidades foram registradas na Prefeitura com Protocolo Nº SAC 8289433 de 

10.03.09 constando como anexo um abaixo assinado de moradores pedindo providências 

(Resp. Sra. Regina Palperio / prazo 30 de junho).

i) Item informativo - O Sr. Waldir Ferreira informou na reunião que o proprietário do Ex-Clube 

Santa Paula entrou com um pré-projeto para consulta aos Órgãos competentes (COMPRESP 

/ SEABE / Secretaria do Meio Ambiente) o qual prevê a construção de um Centro de Feiras 
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e Convenções nas instalações do Clube. Adicionalmente ao aproveitamento das obras ex-

istentes atuais, o pré-projeto prevê a construção de um Hotel com 250 apartamentos para 

hospedagem dos convencionais. 

Finalizadas a reunião, a SBI agradeceu a Subprefeitura pela relevante colaboração que vem 

prestando ao Bairro de Interlagos, resultando em grande beneficio aos moradores e publico 

transeunte deste Bairro.

São Paulo, 13 de maio de 2009

_______________________________ _____________________________

Dittmar Woelz Mauricio Bethonico

Pàgina 4 

ANEXO 3

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Cultura

Departamento do Patrimônio Histórico

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo – Conpresp

Resolução no. 07/2001

O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo
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– CONPRESP, no uso de suas autorizações legais e nos termos da Lei no 10.032/85, com as 

alterações introduzidas pela Lei no 10.236/86, conforme decisão unânime dos Conselheiros 

presentes à 249a. Reunião Ordinária realizada em 18 de setembro de 2001, e considerando 

o valor histórico, ambiental e urbanístico do conjunto arquitetônico do antigo Santapaula 

Iateclube no processo de urbanização das margens da Represa de Guarapiranga;

Considerando o valor arquitetônico e das técnicas construtivas aplicadas às edificações que 

compõem esse conjunto; e considerando a relevância desses projetos na compreensão e val-

orização da obra dos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi,

RESOLVE:

Artigo 1o – Abrir processo de tombamento do conjunto arquitetônico do antigo Santapaula 

Iateclube, compreendendo os seguintes elementos, conforme contido no processo adminis-

trativo no. 200-0.101.744-2:

· Garagem de Barcos e respectiva rampa de acesso à Represa de Guarapiranga – Avenida Robert 

Kennedy nos 4308 e 4900, Interlagos (Setor 095 – Quadra 027 – Lote 003);

· B) Antiga Sede Social do Clube – Avenida Berta Waitman no 315, Interlagos (Setor 095 – 

Quadra 089 – Lote 001); e

· Passagem subterrânea de ligação entre a antiga Sede Social e a Garagem de Barcos, sob a 

Avenida Robert Kennedy.

Artigo 2o – Esta Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação no Diário Oficial 

do Município de São Paulo.
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ANEXO 4

Lei nº 12.362, em 13 de junho de 1997.

(Projeto de Lei nº 190/97, do Vereador Antônio Goulart - PMDB) Cria um parque esportivo de con-

vivência e de lazer dentro dos limites do Autódromo de Interlagos, nas condições que especifica.

CELSO PITTA, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 15 de maio de 1997, decretou e 

eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica criado um parque de esportes, convivência e de lazer a ser implantado dentro 

dos limites do Autódromo de Interlagos cujas atividades trarão funcionamento entre as com-

petições automobilísticas oficiais. 

§ 1º - A implantação do parque de que trata o “caput” deste artigo dar-se-á nas áreas e edifica-

ções livres e/ou ociosas existentes nos limites do Autódromo de Interlagos e em compatibili-

dade com as funções do complexo automobilístico. 

§ 2º - O Executivo definirá, através de projeto, as atividades esportivas, de convivência e de 

lazer compatíveis com cada área disponível à implantação do parque.

Art. 2º - O Executivo poderá proceder à realização de um concurso público com o objetivo 

da definição do projeto de remodelação paisagística e arquitetônica do complexo automo-

bilístico, esportivo,  de convivência e de lazer.

§ 1º - O projeto de remodelação de que trata o “caput” deste artigo deverá assegurar: 
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I - a utilização contínua pela população das áreas de lazer, convivência e esportivas definidas 

pelo projeto; 

II - a segurança do desenvolvimento das atividades no local;

III - a implantação do “Museu Airton Senna”; 

IV - a manutenção das condições adequadas de utilização do complexo automobilístico à 

época das competições oficiais;

V - a máxima preservação das áreas verdes e arborizadas ali existentes. 

§ 2º - As alterações efetuadas no autódromo com o objetivo de dar estrutura ao desenvolvi-

mento específico das corridas automobilísticas ocasionais deverão ser subsidiadas pela ini-

ciativa  privada.

Art. 3º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 

sua  publicação.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Prefeitura do Município de São Paulo, aos 13 de junho de 1997, 444º da fundação de São Paulo.

Celso Pitta, Prefeito
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Edvaldo Pereira de Brito, Sec. dos Negócios Jurídicos

José Antonio de Freitas, Secretário das Finanças

Oscar Daniel B. Schimidt, Sec. Municipal de Esportes

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 13 de junho de 1997.

Edevaldo Alves da Silva, Sec. do Governo Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo em  14 de junho de 1997.

ANEXO 5

SEMPLA – Secretaria Municipal do Planejamento

A Legislação relativa a zoneamento reunia algumas dezenas de atos, decretos- leis, leis e de-

cretos, dos quais o mais importante era o Ato nº 663, de 10 de agosto 1934, que consolidava 

Legislação de Zoneamento da cidade e código de obras.

Essa legislação com muitas regulamentações permaneceu por quase 40 anos e disciplinava o 

uso e ocupação do solo apenas para alguns perímetros em ruas do Município.

Elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado/PDDI- Lei nº 7.688/71, foi proposto 

em 1972 uma legislação com zonas numeradas e perímetros delimitados, abrangendo todo 

o Município, com o objetivo de estabelecer equilíbrio entre as diferentes funções urbanas- 

habitação, trabalho, lazer e circulação de forma harmoniosa.



Formas de morar em Interlagos: 
do Bairro Residencial ao Condomínio Fechado

205

ANEXOS

O enquadramento de áreas urbanas nas diferentes zonas de uso, bem como a definição de 

seus perímetros, obedeceram aos seguintes critérios:

a. tanto quanto possível, foram respeitadas as situações existentes de uso e ocupação do 

solo, resultantes de cristalização de tendência ao longo dos anos; 

b. as novas situações geradas pela instituição do PDDI-SP- tais como fixação de diretrizes para 

vias expressas e para transportes coletivos de massa- orientaram a demarcação de faixas de 

baixa e alta densidade e, a definição de pólos e corredores de atividades;

c. os estudos complementares, levados a efeito pela COGEP, da malha de vias arteriais, dentro 

de cada bolsão das vias expressas, delimitaram outras faixas, onde se evitarão as grandes 

concentrações de atividades;

d. a localização de futuros núcleos de polarização ou expansão dos núcleos existentes, lastreou-

se nas possibilidades de circulação e transportes, na estimativa dos espaços necessários a cada 

função urbana e nas tendências identificadas para concentrações comerciais e de serviços;

e. a localização de áreas necessária à expansão industrial, que consta das diretrizes gerais do PDDI-SP, 

resultou de estudo setorial levado a efeito pelo GEP, com assessoria de consultores especializados;

f. a linha divisória entre os perímetros pertencentes a zonas diferentes coincide, preferencial-

mente, com elementos físicos preexistentes: cursos de água, vias de circulação, espaços livres 

e outros. O retalhamento da mesma quadra entre diferentes zonas de uso foi sistematica-

mente evitado, só ocorrendo em poucos casos; considerou-se que a largura de uma via públi-

ca define melhor a separação de zonas- prevenindo recíprocos inconvenientes que resultam 

de usos diferentes- do que o simples muro divisório entre lotes da mesma quadra.
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Desse modo, os perímetros das zonas de uso envolvem, quase sempre, as quadras, e constituem, 

apenas em raros casos, Corredores de uso ao longo de determinadas vias de circulação.

Assim, a primeira lei de zoneamento a dispor sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo 

do Município de São Paulo foi a Lei nº 7.805, de 01 novembro de 1972. São oito tipos de zona 

de uso criados por essa Lei : Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 e Z8.

Logo após, a Lei nº 8.001, de 24 de dezembro de 1973, alterou as disposições da Lei nº 

7.805/72, criando inclusive o conceito de Corredor de Uso Especial, que faz parte das zonas 

de uso especial Z8: Z8 - CR1, Z8 - CR2, Z8 - CR3, Z8 - CR4. 

A Lei nº 8.328, de 02 de dezembro de 1975, complementou as duas leis anteriores, criando no-

vas zonas de uso: Z9, Z10, Z11 e Z12 e regulamentando algumas zonas de uso especial como 

a Z8-002, Z8-007, Z8-010 e Z8-100, e criou o Corredor de Uso Especial Z8-CR5.

A Lei nº 8.769, de 31 de agosto de 1978, definiu quatro novos tipos de zonas de uso: Z!3, Z14, 

Z15 e Z16, objetivando a proteção das regiões vizinhas aos mananciais das Bacias Billings e 

Guarapiranga.

A Lei nº 9.049, de 24 de abril de 1980, criou duas novas zonas de uso: Z17 e Z18, que situa-

das junto às zonas de uso Z1, exercem o papel de zonas de transição, procurando criar uma 

gradação de uso e de intensidade de ocupação do solo. Essa Lei alterou determinadas dis-

posições referentes aos Corredores Z8 - CRI, Z8 - CR4, Z8 - CR5 e criou o Corredor Z8 - CR6.

A Lei nº 9.300, de 24 de agosto de 1981, reorientou a ocupação da zona rural leste e oeste, 

propondo a sua divisão em cinco tipos (Z8-100/1, Z8-100/2, Z8-100/3, Z8-100/4 e Z8-100/5), 

com normas de uso e de ocupação do solo que introduzem uma transição entre o uso urbano 
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e o rural. Esta lei alterou as características da zona de uso Z7, criando parâmetros urbanísticos 

para essa nova zona de predominância industrial, cuja localização na Zona Leste tem por 

objetivo propiciar o aumento da oferta de emprego junto ao grande número de habitação 

populares, na sua maior parte implantadas pela Cohab.

A Lei nº 9.411, de 30 dezembro de 1981, procurou aperfeiçoar alguns dispositivos destinados a 

criar áreas de transição entre as estritamente residenciais e as demais zonas de uso, aplicando 

este instrumento de proteção a todas as zonas de uso Z1 da cidade, de forma a protegê-las do 

efeito nocivo e deteriorador causado pela instalação de usos diversificados nos seus limites. 

A Lei nº 9.412, de 30 de dezembro de 1981, aplicou os conceitos de reorganização da zona rural 

ao norte e ao sul, procurando estimular a implantação de atividades que não prejudiquem e pro-

tejam as reservas naturais do Jaraguá e Cantareira ao norte e os mananciais ao sul do Município.

A Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981, teve por principal objetivo compatibilizar a le-

gislação do Município com a Federal, e além disso criar a possibilidade de implantação de 

loteamentos populares, com exigências reduzidas de infra-estrutura, de forma a propiciar di-

minuição de custos e, por conseqüência, do preço final do lote, favorecendo a população de 

baixa renda na compra de lotes legais e urbanizados.




