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RESUMO

Este trabalho pretende propor uma nova metodologia de remodelagem
urbana a partir da recuperação de trechos do centro da cidade, denominado Projeto
Quadra a Quadra. O objetivo central do projeto é a reabilitação completa de uma
quadra, buscando um adensamento máximo, que possibilite atender as demandas
de desenvolvimento sustentável, com: o equilíbrio dos usos entre residências,
comércio e serviços; a criação de áreas verdes e permeáveis; e a criação de lajes
ajardinadas ou coberturas sombreadas para combater diretamente a ilha de calor da
região central gerada pelo grande número de construções e pavimentação
existentes. A transformação do ambiente urbano a partir do perímetro da quadra
possibilita criar um ambiente onde haja um dialogo entre os espaços públicos, semipúblicos e privados, recuperando o entorno e os passeios. O combate aos vazios
urbanos e ao abandono de edifícios, com a possibilidade de reabilitação de edifícios
e revitalização de patrimônios culturais e históricos, é um dos principais aspectos
que contribuem para recuperação e consolidação de um cenário urbano renovado. O
Projeto Quadra a Quadra tem como o maior desafio, e ao mesmo tempo o maior
diferencial, planejar uma recuperação gradual e sólida capaz de transformar do
ambiente urbano possibilitando que os primeiros beneficiados sejam os proprietários,
locatários e moradores da quadra do lado, abrindo espaço para que a renovação
permaneça viva, e que a sinergia seja mantida e aperfeiçoada.

Palavras-chave: Quadra Urbana, Remodelagem Urbana, Reabilitação de Edifícios,
desenvolvimento sustentável, Urbanismo, Política Urbana, Centro.
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ABSTRACT

This work aims to present a new urban remodeling methodology based on the
recovery of sections of São Paulo downtown, denominated Block by Block Project.
The core objective of the project is to completely rehabilitate of a full block targeting
its maximum density, serving the demands of a sustainable urban development,
which includes: a balanced use of residences, commerce and service; the creation of
green permeable areas as well as roof gardens and shadowed coverage to directly
combat the heat island in the central area of the city generated by the great number
of existing buildings and paving. The transformation of the block allows the creation
of an urban environment where there is a dialog between public, semi-public and
private spaces; where streets, sidewalks, accesses and surroundings are recovered;
where urban empty spaces and the abandoning of buildings are combated, as well
as increases the possibility of rehabilitating buildings and revitalizing cultural and
historical patrimony.
The Block by Block Project has as its biggest challenge, and at the same time, its key
discriminator, the planning of an urban recovery that generates a chain of positive
transformation in the urban scenario, allowing that owners, lessees and residents of
the side block become the first ones to be benefited. It then opens room for the
establishment of a permanent renewal process with an ever improving synergy.

Key-words: Urban Block, Urban Remodeling, Building Rehabilitation, Sustainable
Development, Urbanism, Urban Politics, Downtown.
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1.

INTRODUÇÃO

A valorização de centros urbanos, através de projetos de remodelagem
urbana e reabilitação de edifícios, é um importante instrumento para resgatar a
memória social e a história cultural da sociedade, e serve como modelo, ou
parâmetro para a política urbana da cidade.

A proposta de remodelagem urbana do Projeto Quadra a Quadra, tem como o
objetivo central a reabilitação completa de uma quadra para recuperação e
consolidação de um cenário urbano renovado. O Projeto tem como o maior desafio,
e ao mesmo tempo o maior diferencial, planejar que esta recuperação urbana gere
uma corrente de transformação do ambiente urbano possibilitando que os primeiros
beneficiados sejam os proprietários, locatários e moradores da quadra do lado,
abrindo espaço para que a renovação permaneça viva, e que a sinergia seja
mantida e aperfeiçoada.

No caso específico do centro de São Paulo, a degradação do ambiente
urbano e a desvalorização imobiliária foram provocadas por inúmeros fatores a
serem descritos no segundo capítulo, mas que, resumidamente, podem ser definidos
em dois fatos principais: o abandono do centro pelas elites e a sua transformação
em um nó de articulação e passagem na estrutura viária da cidade. Estas
movimentações criaram condições ideais para que a população mais pobre ocupase os antigos edifícios e espaços ociosos, mesmo que de maneira precária e ilegal,
criando cortiços e promovendo um grande comércio informal.

No ano de 2001, aprovado pela Lei Federal nº 10.257/ 2001, o Estatuto da
Cidade oferece aos governos municipais e aos movimentos sociais um conjunto
expressivo de diretrizes e instrumentos urbanísticos que buscam resgatar a função
social da propriedade da cidade. Com a elaboração do Plano Diretor Estratégico,
foram criados instrumentos e incentivos fiscais, que serão listados e discutidos mais
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adiante, para recuperação da área central de São Paulo, comprovando a intenção
política dos governos de recuperar o centro histórico da cidade.

Um tema bastante discutido atualmente é a sustentabilidade das grandes
cidades. Para o desenvolvimento do projeto foram definidas diretrizes e conceitos
que estão norteando o desenvolvimento da proposta.

O presente trabalho propõe um modelo de transformação do ambiente
urbano, e pressupõe que sua recuperação urbana beneficie diretamente a quadra
vizinha, criando uma corrente de remodelagem urbana capaz de semear um impacto
a médio prazo na vida e no espaço da cidade, desta forma ele foi denominado
Projeto Quadra a Quadra.

1.1

Objetivo
Apresentar uma metodologia de remodelagem urbana capaz de gerar uma

seqüência de transformações do ambiente urbano, a partir da renovação completa
de uma quadra, priorizando o desenvolvimento humano e a qualidade do espaço
construído.
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2.

A PROBLEMÁTICA DA ÁREA CENTRAL

2.1

Histórico do desenvolvimento urbano e econômico do centro de São
Paulo

O processo de desvalorização do centro de São Paulo está relacionado ao
seu passado histórico, à geografia específica da região e ao processo de
desenvolvimento urbano da cidade. O “Centro Velho” de São Paulo é demarcado
pelo triângulo das ruas São Bento, Direita e 15 de Novembro, e pelo Largo São
Bento, Pátio do Colégio e Largo São Francisco. Foram nestas ruas, que o poder
público, os primeiros bancos e a elite cafeeira, conviveram durante o inicio do século
XIX. Com a aceleração da produção cafeeira, São Paulo se transformou na porta de
entrada e principal ligação entre o porto de Santos e o interior produtivo, o que
incentivou um acelerado processo do crescimento urbano.

Fotografia 01 – Colocação de trilhos de bonde na Rua Direita com Rua São Bento em 1900
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo
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O mapa abaixo representa os primeiros movimentos de crescimento da
mancha urbana da cidade, a partir do “Centro Velho” em direção à Praça da
República, atravessando o Vale do Anhangabaú e começando a formar o “Centro
Novo”.

Mapa 01 – Planta de São Paulo de 1872
Fonte: Emplasa

No final do século XIX, devido à expansão da economia cafeeira, a cidade de
São Paulo cresce em duas frentes distintas. Enquanto as várzeas, já cortadas pelas
ferrovias, foram ocupadas por fábricas, galpões e vilas operárias, delineando os
primeiros bairros populares de São Paulo como Lapa, Bom Retiro, Brás, Pari, Belém,
Mooca e Ipiranga, na direção sudoeste, interligada ao “Centro Velho” pelo recém
inaugurado Viaduto do Chá, surgem os primeiros bairros nobres, com ruas
espaçosas, alamedas arborizadas e grandes lotes, como Santa Efigênia, Campos
Elíseos, Vila Buarque, Santa Cecília, seguidos de Higienópolis e Avenida Paulista.
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Esta mudança da elite para novas áreas de expansão urbana, promove o
esvaziamento do “Centro Velho” e o deslocamento do eixo comercial com lojas,
cinemas, bares e cafés, criando o que viria a se chamar “Centro Novo”.

“Nesse episódio se esboça o fundamento de uma geografia social da cidade,
da qual até hoje não se conseguiu escapar. (...) Na Primeira República, a
imagem dessa topografia social é feita de colinas secas, arejadas e
iluminadas, de palacetes que olham para as baixadas úmidas e pantanosas,
onde se aglomera a pobreza..”. (ROLNIK , 2003, p. 19).

Mapa 02 – Planta de São Paulo de 1914
Fonte: Emplasa
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Observa-se no mapa acima de 1914, o crescimento da cidade em direção
sudoeste, com o surgimento dos bairros burgueses delineando o que é chamado de
“Centro Novo”, e nota-se também, o crescimento urbano ao longo das vias férreas,
dos bairros operários e industriais, formando uma faixa da Lapa até o Belém.
“Portanto, mesmo para leste e oeste, a expansão urbana teria de ultrapassar
obstáculos, ou seja, enfrentar problemas de acesso ao centro. Para leste, a
expansão urbana teria de vencer a ampla e inundável várzea do Carmo e
ainda cruzar a estrada de ferro. (...) Para oeste era necessário apenas saltar o
vale do córrego Anhangabaú, um vale mais estreito que o do Tamanduateí e
sem várzea alagável..” (VILLAÇA, 2003, p 193).

Nas primeiras décadas do século XX, o centro foi objeto de intervenções
urbanas,

alargamento

e

alinhamento

de

ruas,

criando

espaços

públicos

representativos, como o Largo do Palácio, Praça da Sé, Praça Antonio Prado e
Praça do Patriarca, e possibilitando que os antigos casarões fossem substituídos,
por prédios comerciais. Da mesma maneira, o governo, seguindo o movimento do
mercado, investiu em ultrapassar a barreira do Anhangabaú, construindo o Teatro
Municipal e a Biblioteca Municipal.

“Para prosseguir seu crescimento na direção da concentração dos bairros de
alta renda, o centro principal deveria ultrapassar o vale do Anhangabaú. Já
em 1911, a inauguração do Teatro Municipal no Morro do Chá prenunciava
essa transposição.” (VILLAÇA, 2003, p 264).

A discussão sobre o crescimento da cidade e sua expansão urbana torna-se
tema importante para a consolidação de São Paulo. A concepção urbanística
proposta por Prestes Maia, em 1924, opunha-se a qualquer obstáculo físico e
propunha um modelo rodoviarista de expansão horizontal ilimitada, acreditando
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combater a crise de moradia para as famílias de baixa renda, com a autoconstrução
de loteamentos na periferia.

Mapa 03 – Planta de São Paulo de 1929
Fonte: Emplasa

No mapa de 1929, verifica-se uma significativa mudança no modo de
expansão da cidade, com a mudança do transporte sobre trilhos (trem e bonde) para
o transporte sobre rodas (carro e ônibus). Nota-se que a opção pelo modelo
rodoviarista permitiu o surgimento aleatório de inúmeros bairros periféricos através
da autoconstrução, que determinará o desenvolvimento urbano de São Paulo até os
dias de hoje. Com a ausência de uma política de planejamento urbano capaz de
enfrenta a pressão para construção de moradias populares na região central, o
crescimento horizontal da cidade abrandou a pressão da demanda por habitação,
mas consolidou um crescimento desigual da cidade.
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“A exclusão territorial na cidade brasileira é mais do que a imagem da
desigualdade, é a condenação da cidade como um todo a um urbanismo de
risco.” (Rolnik – POLIS).

O Plano de Avenidas de Prestes Maia, implantado somente nos anos 40,
quando este assumiu a Prefeitura de São Paulo, definiu a estrutura urbana básica da
cidade até os dias de hoje. O plano previa a construção de avenidas na forma radial
e concêntrica, com a retificação do Rio Tietê, disponibilizando suas várzeas para a
expansão urbana, e o confinamento dos rios e córregos em canais ou galerias
subterrâneas, sobre seus leitos antigos, implantando avenidas de fundo de vales.
Esta caracterização rodoviarista teve impacto marcante no centro de São Paulo.

Figura 01 – Plano de Avenidas – Prestes Maia
Fonte: Prestes Mais (1930)
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O centro de São Paulo, que estava naturalmente isolado pelas várzeas do
Tamanduateí e do Anhangabaú, sofre com o impacto da abertura de novas avenidas
e com a grande circulação de pessoas que convergem para a região central, como
previa o plano de Prestes Maia, alterando de forma definitiva sua relação com a
cidade.

“No final dos anos 50, o centro de São Paulo estava claramente dividido, pelo
Vale do Anhangabaú, em duas partes. Na parte voltada para sudoeste, tendo
como eixo a Barão de Itapetininga, formou-se o centro das elites, com suas
lojas, restaurantes, escritórios e consultórios - a Cinelândia paulistana (região
das avenidas São João e Ipiranga) (...) Este passou a ser o “Centro Novo”.
Para o “lado de lá” do Anhangabaú, o antigo centro tornou-se o “Centro
Velho”, voltado para as camadas populares. Suas lojas se “popularizaram”,
bem como seus cinemas (...). Nas ruas Quinze de Novembro e Boa Vista
sobreviveram – pela força da tradição, talvez – os bancos e alguns
profissionais ligados à área jurídica, visto que lá permaneceram o Fórum e o
Palácio da Justiça.” (VILLAÇA, 2001, p. 264)

Em São Paulo, nos anos 40, as áreas centrais e o eixo oeste/sudoeste se
verticalizam, formando um pólo privilegiado de centralidade e concentrando os
bairros residenciais de alta renda e principais centros de comércio. No outro
extremo, com o surto rodoviarista, as vias de acesso à cidade são pavimentadas, e
surge uma nova geografia das zonas de expansão industrial, surgindo núcleos de
ocupação urbana em Guarulhos e no ABC, ao longo da Via Dutra e Via Anchieta
respectivamente,

Em 1950, São Paulo que já era o centro industrial mais importante do país,
passa a ser o mais importante centro financeiro e a maior cidade com 2 milhões de
habitantes. Como podemos observar nos dois mapas a seguir, São Paulo consolida
sua expansão urbana e começa a conurbação urbana com os municípios vizinhos,
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como Osasco e Taboão da Serra (a oeste), Guarulhos (a leste) e o ABC (a
sudoeste).

Mapa 04 – Planta de São Paulo de 1949
Fonte: Emplasa

20

Mapa 05 – Planta de São Paulo de 1962
Fonte: Emplasa
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O centro de São Paulo observa o rápido crescimento urbano da cidade, e nos
anos 60 e 70, ve as sedes das empresas migrarem lentamente em direção á
Avenida Paulista e Rua Augusta, consolidando a mudança do Centro Econômico e
Financeiro. Nos anos de milagre econômico, a Avenida Paulista passou a ser
expressão da modernidade, com edifícios comerciais e grandes condomínios
residenciais. A vida noturna e o eixo comercial da Rua Augusta representavam a
nova burguesia industrial.

Na contramão deste processo de migração do centro para a Av. Paulista, o
centro histórico recebe um investimento importante e custoso para a cidade: duas
linhas de metrô, que, arbitrariamente, não fariam uma conexão direta com o novo
pólo emergente. Assim, uma burguesia disposta a utilizar o carro particular como
forma de locomoção, não aderiu ao metrô recém inaugurado, que acabou sendo
utilizado pelos mais pobres que não tinham o acesso a carros particulares,
contribuindo ainda mais com a mudança e esvaziamento do centro de São Paulo
pela elite dominante.

Nos anos seguintes até a atualidade, o centro de São Paulo passou a abrigar
áreas de comércio popular especializado como: a Rua 25 de Março e José Paulino
que vendem roupas e tecidos; Rua São Caetano, especializada em vestuário de
noivas; a Rua Florêncio de Abreu, direcionada a lojas de ferramentas e ferragens; as
Av. São Luis e Av. Ipiranga voltadas ao setor de turismo, com agências de viagens,
companhias aéreas, locadoras de automóveis, casas de câmbio e hotéis; a Rua
Santa Efigênia, centro de produtos e serviços eletrônicos e de informática; a Avenida
Duque de Caxias especializada em auto-peças e serviços automotivos; as Ruas 24
de Maio e Conselheiro Crispiniano com artigos de fotografia e discos; as imediações
do Largo de São Francisco repletas de papelarias e lojas de artigos para desenhos
técnicos; a Rua do Guaianazes especializada em auto peças para motocicletas; a
Rua Barão de Itapetininga e Rua Direita com lojas de varejo de departamento e o
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quadrilátero da Av. Vieira de Carvalho, Rua Amaral Gurgel, Av. Ipiranga e Rua
Nestor Pestana dedicado ao lazer, com restaurantes, casas noturnas e teatros.

Apesar do contínuo processo de desvalorização, com estagnação imobiliária
e degradação urbana, o centro continua a ser um importante pólo econômico e
concentrador de equipamentos e infra-estrutura de transportes. Em 2002, a
Subprefeitura Sé concentrava 17 estações de metrô, 2 estações de trem, 250 linhas
de ônibus sendo ponto de passagem de 2 milhões de pessoas por dia, alem de
importante pólo de oferta de emprego. Apesar da grande concentração de serviços
na área, a região central é carente de equipamentos que atendam a demanda das
famílias residentes, com a falta de equipamentos públicos que incluem: creches,
escolas de nível fundamental, postos de saúde, praças e áreas verdes. (EMPLASA,
2000).

O centro amarga um crescimento negativo de cerca de 1% ao ano, enquanto
a taxa média de crescimento anual das cidades brasileiras é de 1,93%. O
crescimento na periferia de São Paulo chega a taxas de 4,3% ao ano (Instituto
Cidadania, 2000).

O principal fator para reverter e valorizar a área central é conseguir repovoar
a região, equilibrando as demandas residenciais, comerciais e de serviço,
respeitando as características e a especificidade local. Portanto, o Projeto Quadra a
Quadra considera como prioritário o adensamento populacional para sua
reabilitação.
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2.2

Adensamento e Repovoamento do Centro.

Conforme vimos anteriormente, o centro sofreu um constante esvaziamento
de sua população, abandonado num primeiro momento pelas elites nos anos 30, e
depois abandonado pelo comércio e pelos escritórios com o deslocamento do
Centro Financeiro e Comercial para a Avenida Paulista, já nos anos 70. Neste
cenário de degradação e sub-utilização imobiliária em uma região urbanizada,
provida de transporte público e infra-estrutura, criou-se ambiente ideal para o
desenvolvimento de um grande comércio popular especializado e um forte comércio
informal movido pela grande quantidade de circulação de pessoas.

Num processo mais recente, as áreas centrais da cidade continuam sofrendo
um processo de abandono, mas agora o motivo do esvaziamento demográfico é a
especulação imobiliária. Com a geração de novos pólos comerciais para a
construção de modernos edifícios de escritórios e shopping centers, os moradores
locais vêem o comércio local começar a fechar as portas e, impulsionados pela
valorização fundiária pela pressão por novos edifícios, acabam sendo expulsos da
centralidade.

“O modo de produção de moradias populares para além dos limites da cidade
tem conseqüências graves que acabam prejudicando a todos. Além de
encarecer a extensão das infra-estruturas urbanas, que precisam alcançar
locais cada vez mais distantes, o afastamento entre os locais de trabalho, os
equipamentos urbanos e as áreas de moradias aprofundam a segregação
socioespaciais e encarecem os custos da mobilidade urbana.” (ROLNIK e
NAKANO, 2009, p.5).

A expulsão dos moradores das áreas centrais pela especulação imobiliária
comercial e a falta de uma política urbana para oferta de moradias populares no
centro, contribuem diretamente com o aumento da demanda por habitações na
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periferia, aumentando a pressão para ocupação de áreas de risco, junto a encostas
e áreas de proteção ambiental. Segundo dados da Prefeitura, conforme a tabela 01
(comparando os dados de 1980 com a população estimativa para 2010), o centro
apresentou crescimento negativo, enquanto os bairros de periferia, praticamente
dobraram suas populações.
População Recenseada e Projetada
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2001 a 2010
Estimada
Unidades Territoriais
MSP

1950

1960

1970

1980

1991

2000

2010

Variação 1980-2010

2 151 313

3 667 899

5 924 615

8 493 226

9 646 185

10 434 252

11.057.629

Sé

350 947

432 708

445 175

526 170

458 677

373 914

346.512

66%

Pinheiros

169 003

247 079

297 644

378 617

339 630

272 574

257.722

68%

Mooca

262 890

334 692

384 800

409 374

353 470

308 161

296.184

72%

Lapa

162 030

212 110

257 379

319 806

296 122

270 656

265.537

83%

Vila Maria/Vila Guilherme

130%

79 609

182 671

286 929

362 503

340 427

304 393

284.494

78%

Vila Mariana

117 436

201 477

278 005

351 605

336 758

313 036

295.719

84%

Aricanduva/Formosa/Carrão

112 431

194 578

265 533

298 116

281 788

266 838

253.855

85%

Santana/Tucuruvi

79 288

165 319

264 715

342 815

353 585

327 135

303.173

88%

Santo Amaro

19 038

60 218

137 064

239 371

235 560

218 558

219.659

92%

105 015

206 463

336 279

462 666

475 630

475 879

472.266

102%

Penha
Casa Verde/Cachoeirinha

98 662

179 682

252 352

298 093

312 670

313 323

313.666

105%

190 612

272 223

344 959

398 028

423 168

429 235

425.451

107%

Jabaquara

26 854

72 546

141 762

196 151

214 350

214 095

212.504

108%

Vila Prudente/Sapopemba

96 579

179 689

322 393

460 196

523 950

523 676

528.658

115%

Ermelino Matarazzo

19 040

67 160

112 031

177 307

198 311

204 951

210.263

119%

Freguesia/Brasilândia

36 815

94 744

218 763

317 019

354 263

392 251

418.170

132%

Butantã

24 372

60 629

156 693

285 031

366 737

377 576

383.061

134%

Cidade Ademar

20 415

51 348

153 255

282 707

316 795

370 797

406.871

144%

Jaçanã/Tremembé

35 113

85 556

137 608

176 895

211 905

255 612

278.567

157%

São Miguel

12 064

40 456

138 085

260 942

322 581

378 438

414.786

159%

Pirituba

31 505

84 232

176 695

249 552

315 876

390 530

450.297

180%

São Mateus

29 586

57 823

134 416

221 459

300 446

381 718

436.195

197%

Itaim Paulista

12 722

32 599

102 779

202 710

287 569

359 215

403.512

199%

M'Boi Mirim

10 902

30 754

121 141

271 214

382 657

484 966

553.384

204%

Itaquera

15 246

36 965

129 314

256 383

431 191

489 502

528.543

206%

Campo Limpo

12 703

34 810

123 903

261 333

395 544

505 969

590.602

226%

Guaianases

6 704

17 290

59 749

119 835

194 180

256 319

296.509

247%

Capela do Socorro

6 583

19 347

103 793

281 029

405 769

563 922

696.941

248%

Perus

4 792

7 986

23 442

41 546

58 709

109 116

138.268

333%

Parelheiros

1 759

3 328

13 664

36 150

61 586

111 240

156.392

433%

599

1 418

4 296

8 603

96 281

190 657

219.868

2556%

Ipiranga

Cidade Tiradentes
Fontes:
IBGE,
Censos Demográficos, 1950, 1960,
1970, 1980, 1991 e 2000/
Fundação Seade - Projeções 2001 a 2010

Sinopses Preliminares dos Censos Demográficos de 1950 e 1960
SMDU/DiproSecretaria
- Retroestimativas
Recomposição dos Distritos para os anos 1950, 1960 , 1970 e 1980
Elaboração:
Municipale de
Desenvolvimento Urbano/SMDU -

Tabela 01 – Número de Habitantes por Subprefeitura e Distritos de São Paulo
Fonte: Infocidade (2009)

Como mostraram Villaça (2000), Somekh (2000) e Ferreira (2007), o interesse
econômico determina novas áreas de expansão imobiliária, criando novos centros e
o abandono dos antigos, deslocando investimentos e desperdiçando outros já
realizados pelo Estado.
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“Repete-se

o

ciclo

de

privilegiamento/adensamento/esgotamento

de

determinadas áreas eleitas para usos de prestígio e investimentos imobiliários,
enquanto as regiões ocupadas pela população de baixa renda permanecem à
margem, numa lógica perversa que o zoneamento não logrou eliminar. Pelo
contrario, a supervalorização fundiária decorrente da criação de privilégios
(10% da área urbana podem atingir coeficiente máximo), reforçou a exclusão
da população de baixa renda para áreas de condições periféricas.” (SOMEKH,
2000, p 133.)

Os dados da Secretaria de Habitação do Município de São Paulo, entre os
anos de 2005 a 2008, confirmam o movimento insustentável de desenvolvimento
urbano, contrario as premissas de adensamento para maior aproveitamento das
infra-estruturas e da menor distância de deslocamento de pessoas, com transporte e
serviços. De acordo com o gráfico 02, foram investidos R$ 2,163 bilhões em
Habitação na cidade de São Paulo, sendo que R$ 29.274.794,81, ou seja, 1,35% do
total investido foram dedicados à construção de 768 moradias na região central,
pressupondo um valor médio de R$ 38.118,22 por habitação. Na periferia, em todos
os Programas desenvolvidos, foram construídas 7.723 unidades de moradia, que na
hipótese de utilizarmos o mesmo valor de R$ 38.118,22, definiria um montante de
R$ 294.387.031,66, representando, portanto, 13,61% do total investido. Assim,
conclui-se que do total dos recursos investidos pela Secretaria de Habitação para
construção de moradias de 2005 a 2008, um valor de R$ 1.839.338.173,53, ou seja,
85,04% foram utilizados em infra-estrutura e recuperação urbana das periferias, algo
importante e socialmente urgente. Observa-se, no entanto, que o Município investiu
1,35% para promover as moradias no centro, e gastos 85,04 para corrigir a
ocupação desordenada dos loteamentos em bairros da periferia, demonstrando que
a política de investimentos para promoção de moradias e adensamento da região
central é baixo e restrito a investimentos em cortiços.
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Secretaria de Habitação - Investimentos 2005-2008
PMSP

294.387.031,66
14%
29.274.794,00
81 ; 1%

Moradias na periferia
Moradias no centro
Urbanismo

1.839.338.173,53
85%

Gráfico 01 – Investimentos da Secretaria no período de 2005 a 2008.
Fonte: Secretaria de Habitação da PMSP (2008)

Segunda a Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, no
final de 2008, existiam 1.298 cortiços na Sé com um número de 17.908 famílias e na
Mooca existiam 722 cortiços com 4.131 famílias, que estão em processo de vistoria,
projeto para regularização e possível reforma, conforme gráficos abaixo.

Programa de Cortiços
Numero Habitações Total
1298

Numero Habitações Vistoriado
Numero Habitações Andamento

1400
1200
722
1000
800

722

421

600

214
142

400
200
0
Sé

Mooca

Gráfico 02 – Número de Habitações atendidas pelo Programa de
melhoria de Cortiços no centro de São Paulo
Fonte: Secretaria de Habitação da PMSP (2008)
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Programa de Cortiços
17.908

Numero de Familias Total
Numero de Familias Vistoriado
Numero de Familias Andamento

20.000
15.000
10.000

2.817
1.381

4.131
4.131
2.075

5.000
Sé

Mooca

Gráfico 03 – Número de Famílias atendidas no Programa de melhoria
de Cortiços no centro de São Paulo
Fonte: Secretaria de Habitação da PMSP (2008)

“São

Paulo

é

amplamente

conhecida

por

seus

arranha-céus

e

congestionamentos viários. No entanto, quando analisamos sua forma de
ocupação constatamos que, em relação a outras metrópoles, a cidade é
vertical e não é efetivamente densa. Os seus congestionamentos podem ser
explicados pela histórica prioridade ao transporte individual, o que resulta numa
ocupação irracional do território, com as conhecidas influências sobre o
transporte público ” (ROLNIK, KOWARICK & SOMEKH, 1991, p 110.)

Voltando à questão da Especulação Imobiliária recente, a cidade de São
Paulo vem sofrendo de um estranho fenômeno, onde os bairros que têm maior
número de lançamentos imobiliários são os bairros que têm os maiores índices de
esvaziamento da população. Neste processo, mesmo verticalizando a cidade o
número de habitante por m² de construção vem caindo. Isto indica que os
apartamentos estão ficando maiores e vagos.

“Toda vez que se discute o processo de adensamento, é comum associá-lo
imediata e unicamente aos caminhos percorridos pela verticalização. O cidadão
comum, o empreendedor imobiliário e, não raras vezes, o próprio técnico em
planejamento urbano tratam adensamento e verticalização quase como
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sinônimos. Como já assinalado, no caso de São Paulo a verticalização não
assume forma efetivamente densa. Uma leitura mais rigorosa das tendências
da última década confirma mais uma vez esta característica urbana.” (NOBRE,
2004).

Precisamos incentivar modelos de remodelagem urbana que verticalizem a
região central da cidade para aumentar a demografia urbana, com apartamentos
direcionados à classe media e baixa, evitando que a Especulação Imobiliária
continue desfigurando a cidade e promovendo a exclusão sócio-espacial.
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2.3

Especulação Imobiliária X Reabilitação do Espaço Urbano.

A proposta de remodelagem urbana deverá atender às demandas de
adensamento populacional e recuperação dos ambientes urbanos necessários ao
projeto de resgate do centro de São Paulo. Mas diante de uma valorização
imobiliária inerente ao processo de renovação urbana, a proposta precisará saber
lidar com as diferenças estratégicas que caracterizam a especulação imobiliária
predatória, dos conceitos de reabilitação urbana com inclusão social.

Como a especulação é amparada pelo interesse do Capital Imobiliário, que
através de uma alta valorização fundiária promove forte dinâmica de mercado capaz
de alterar as características locais do comércio, do serviço e da moradia, a
promoção comercial com edifícios de escritórios modernos e shopping centers
expulsa os pequenos negócios de características tradicionais. Com estes, a
população moradora também é expulsa, especialmente pela forte valorização
imobiliária que acompanha esses processos, que passa a ser encarada como uma
oportunidade de fonte de renda, alterando totalmente as características originais das
áreas investidas.

“A moderna incorporação imobiliária atua dentro de um conjunto de forças,
dentre as quais se desatacam a crescente concentração do capital imobiliário.
(...) Uma crescente massificação da demanda na qual se inclui a produção
ideológica de novos estilos de vida e de novas formas de morar. (...) Esse
estratagema ocorre tanto nos condomínios verticais quanto nos horizontais e
tem tão-somente contribuído para acelerar a produção de novos bairros e o
absoletismo dos existentes.” (VILLAÇA, 2001, p.184).

No caso da Reabilitação do Espaço Urbano que se caracteriza pela
requalificação dos ambientes para melhor atender ou ampliar o atendimento à
população residente na região, valoriza-se as características originais do ambiente
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herdado, recuperando e adequando as instalações e infra-estruturas desgastadas. A
renovação, neste caso, é movida pela participação social, resgatando e incluindo as
comunidades locais, esquecidas nos processos realizados pelo mercado imobiliário.

O acesso legal à moradia está travado para a maioria da população e, dessa
forma, esta travando o desenvolvimento sustentável. Nossas cidades são
máquinas produtoras de irregularidades. No centro dessa problemática esta o
nó da valorização fundiária e imobiliária que ajuda a definir quem se apropria
dos ganhos imobiliários e ajuda a definir também quem tem o direito a cidade
ou ao exílio urbano na “não cidade.” ( MARICATO, 2001, p. 94).

As políticas urbanas precisam inverter este processo histórico de exclusão
social e rumar em direção á construção de um ambiente urbano saudável e
representativo da sociedade, transformando o processo de remodelagem urbana no
processo de inclusão social.

Segundo Maricato (2001), para criar um caminho de planejamento e gestão
que contrarie o rumo predatório – social e ambiental – que as cidades brasileiras
seguem atualmente, são exigidos alguns pressupostos, como: criar a consciência da
cidade real e indicadores de qualidade de vida; criar um espaço de debate
democrático: dar visibilidade aos conflitos; promover a reforma administrativa; formar
quadros e agentes para uma ação integrada; aperfeiçoar e democratizar as
informações; desenhar um programa especial para regiões metropolitanas; definir a
bacia hidrográfica como referência para o planejamento e gestão; formar políticas de
curtíssimo, médio e longo prazo.

“A dimensão da desigualdade social no Brasil marca todos os momentos da
vida nacional. Marca também e fortemente, o ambiente construído. Garantir o
direito à cidade para a população mais pobre já seria um desafio. (...) Garantir
esse direito em uma área prestigiada pela reabilitação é um duplo desafio. Para
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tomar parte em um processo de reabilitação do centro, os programas de
moradia social deverão remar contra a corrente. Poucos agentes envolvidos no
processo de reabilitação do centro vão querer moradias destinadas aos pobres
na vizinhança. Até porque elas freiam a valorização imobiliária (...) A contenção
do processo de valorização que gera especulação num tal empreendimento, é
tarefa difícil e necessária se se deseja agir na direção da justiça social da
cidade.” (MARICATO, 2001, p.144)

Portanto, existe um interesse comum nos processos de especulação e de
reabilitação urbana, promovendo a requalificação dos espaços públicos, renovando
e construindo edifícios comerciais e residenciais. A grande diferença é o trato com a
comunidade local, que no caso da Reabilitação passa a ser prestigiada, enquanto na
Especulação acaba sendo expulsa, aumentando o deslocamento populacional dos
excluídos para as margens da cidade, nas distantes periferias.

O Projeto Quadra a Quadra ao propor a transformação do espaço urbano,
precisa garantir o direito ao acesso à moradia para a população mais carente,
valorizando a inclusão social. Para garantir a permanência da população residente,
precisam ser criados mecanismos legais que minimizem as pressões da valorização
fundiária, ação que permitirá a continuidade da remodelagem urbana proposta.

2.4

Legislação vigente na região central.

Com a aprovação do Estatuto da Cidade, pela Lei Federal nº 10.257/ 2001, os
governos municipais e os movimentos sociais receberam um conjunto expressivo de
diretrizes e instrumentos urbanísticos que buscam resgatar a função social da
propriedade da cidade. Com a elaboração do Plano Diretor Estratégico, foram
criados instrumentos e incentivos fiscais, que tratam exclusivamente da recuperação
da área central de São Paulo e expressam a necessidade de adensamento
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populacional, bem como a permanência dos habitantes locais, promovendo a
inserção social no centro.

Abaixo estão listados e comentados os planos estratégicos, planos especiais,
leis federais, estaduais e municipais, decretos, incentivos fiscais e outros que de
algum modo atuam nas regiões centrais da cidade.

2.4.1 Planos Estratégicos, Leis e Decretos:

- Estatuto da Cidade: Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001. –
Regulamentou o capítulo original sobre Política Urbana aprovado pela Constituição
Federal de 1988.
A nova lei se propõe a dar suporte jurídico consistente e inequívoco à ação do
Estado e da sociedade visando à promoção de uma ampla reforma urbana no país,
apoiando ações políticas municipais para enfrentamento das graves questões
urbanas, sociais e ambientais. A aprovação do Estatuto da Cidade consolidou o
controle do desenvolvimento urbano, orientando a ação do Estado, do Mercado
Imobiliário e da sociedade, reconhecendo os direitos dos cidadãos à moradia e
valorizando a função social da terra.
A lei descreve sobre os instrumentos urbanísticos de Outorga Onerosa, IPTU
Progressivo e Direito de preempção e Zonas de Interesse Social (ZEIS).

- PDE - Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Lei de
Zoneamento: Lei 13.885/ 2004. Descreve a função social da propriedade e visa
promover a Inclusão Social definindo áreas de aplicação de Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsório, sob pena de aplicação do IPTU Progressivo.
Propõe a consolidação da moradia social nas áreas centrais; propõe a
produção de unidades habitacionais no centro; e propõe a intervenção nas
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habitações coletivas de aluguel. Incorporou os instrumentos do Estatuto da Cidade e
determina a:
a) Outorga Onerosa do direito de construir
b) Transferência do direito de construir
c) Áreas de Intervenção Urbana – AIU
d) Operações Urbanas Consorciadas
e) FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento Urbano
f) Concessão Urbanística
g) Gestão Democrática com a participação da população
h) Operação Urbana Centro
i) Programa de Reabilitação da Área Central – AçãoCentro – PMSP/BID
j) Programa Monumenta Luz em Conjunto com o Governo do Estado.
k) Rótula e ContraRótula – interligar a Ribeiro de Lima e a Duque de Caxias
l) Garagens subterrâneas

- PRE - Plano Regional Estratégico do Município de São Paulo - Lei de
Zoneamento: Lei Municipal 13.885/2004. Planos das Subprefeituras. Delimitação
das ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social: Zoneamento especial para
regulamentação e reabilitação de áreas urbanas para famílias de baixa renda.

- ZEIS 3 – Zona Especial de Interesse Social das áreas centrais, onde
qualquer intervenção urbana com reforma ou construção deverão priorizar 40% da
área construída para HIS – Habitações de Interesse Social <50m² e mais 40% para
HIS ou HMP – Habitação de Mercado Popular <70m².
Art 140 – X - §3º - No caso de demolição de edificação usada como cortiço,
as HIS produzidas nos termos do disposto no inciso II do capitulo deste artigo,
deverão ser destinadas prioritariamente à população que morava no imóvel.

- Assistência Técnica Gratuita - Lei Federal 11.888/2009 – Assegura às
famílias com renda mensal de até 03 salários mínimos assistência técnica publica e
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gratuita para o projeto e a construção de habitações de interesse social, com
recursos oriundos do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social).

- Habitação Popular: Decreto Municipal 44.667/2004. Definição de HIS –
Habitação de Interesse Social – até 50 m². Definição de HMP – Habitação de
Mercado Popular – até 70 m². – Criação do Conselho Gestor.
- Direito de Preempção: Decreto Municipal, nº 42.873/2003. Propõe a
regulamentação fundiária e desapropriação; Constituição de reservas fundiárias;
Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; Criação de áreas de interesse
histórico, cultural e paisagístico; Possibilita a implantação de equipamentos urbanos;
Incentiva a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social.

- OUC – Operação Urbana Centro: Lei Municipal nº 12.349/1997. Estabelece
um programa de melhorias para a área central da cidade, cria incentivos e formas
para sua implantação e dá outras providências, como aumento do Coeficiente de
Aproveitamento (CA) para 6,0, e possibilita o espaço aéreo sobre as vias, para
ligação das quadras e execução de passarelas.

- Área de Intervenção Urbana – AIU-03 – Santa Ifigênia: tem por objetivo a
reurbanização da área descrita, por meio de projeto de desenho urbano, que
indicará os imóveis a serem preservados e reabilitados, com a ampliação do uso
residencial e estimulação da diversidade funcional dessa área, bem como, com a
promoção de ações urbanísticas, de inclusão social e redução da violência,
atendendo às seguintes diretrizes:
a) Manter a proporção territorial de áreas públicas e privadas;
b) Ampliar as áreas públicas destinadas às praças e ao convívio ,
c) Promover o redesenho do traçado viário, dos passeios, dos mobiliários
urbanos, incluindo projeto do sistema de drenagem, luminotécnico e
paisagístico;
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d) Promover gestões junto às concessionárias de serviços públicos,
e) Incentivar a reabilitação dos edifícios residenciais, comerciais e de serviços
f) Incentivar os setores cultural, lazer e entretenimento;
g) Prover habitações para famílias com renda de 4 a 6 salários mínimos,
através do Programa de Arrendamento Residencial – PAR;
h) Prover habitações de aluguel destinadas à famílias de até 3 salários
mínimos, por meio do Programa de Locação Social;
i) Promover gestões que envolvam a marginalidade e a criminalidade;
j) Promover a Concessão Urbanística e o “Consórcio Imobiliário”.

- PROCENTRO – Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro
de São Paulo (Emurb): Lei Municipal nº 12.350/1997. Possibilita as intervenções
urbanas no regime de Parcerias Público - Privado, as PPP, para desenvolvimento e
transformação urbana.

- Projeto Monumenta – Programa de Preservação do Patrimônio Cultural
Urbano (Ministério da Cultura/ Emurb/ BID): Promover a recuperação dos edifícios
tombados pelo patrimônio histórico de São Paulo.

- Projeto Nova Luz: Programa de Requalificação Urbana Nova Luz (Emurb):
Projeto Urbanístico que pretende nortear um conjunto de ações combinadas de
conservação e de renovação de espaços públicos e privados na área da Nova Luz,
região correspondente ao perímetro de abrangência da Lei de Incentivos Seletivos
Lei 14.096 de 08 de dezembro de 2006.

- Rótula – Programa da Secretaria Municipal de Transporte (SMT) –
Programa visa a melhoria do trãnsito na região central com a implantação da Rotula
e ContraRotula, além de diversas melhorias.
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- Lei Moura – Lei dos Cortiços - Lei Municipal 10.928/91 (Secretaria Municipal
de Habitação): Melhorar as condições de habitabilidade dos cortiços, adequando-os
aos padrões mínimos de segurança como forma de oferecer moradia digna a seus
residentes. Cria o Conselho de Intervenção e Recuperação dos Cortiços (CIRC).

-

Tombamento

do

Anhangabaú:

Resolução

Municipal

nº

37/1992

COMPRESP. Estabelece e define o perímetro de tombamento da área do Vale do
Anhangabaú.

- Tombamento do Triângulo Histórico Sé: Resolução Municipal nº 11/2002.
Estabelece o processo de tombamento na área do Centro Velho.
- Resolução CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente: Resolução
Nacional 307/07/2002. Dispõe sobre a geração de resíduos produzidos por obras da
construção civil e sua destinação.

- Código de Obras e Edificações: Lei Municipal n 11.228/ 1992. Dispõe
sobre regras gerais e específicas para desenvolvimento de projeto, licenciamento,
execução, manutenção e utilização de obras e edificações dentro dos limites dos
imóveis.

- PRIH – Perímetro de Reabilitação Integrada de Habitação – PMSP (20012004), no âmbito do Programa Morar no Centro – SEHAB. Experiência para
formação do Escritório Antena – mediador e braço público para conversa e
articulação com os diversos agentes públicos, privados e movimentos sociais, com
interesses próprios de promover a criação de moradia no centro e principalmente
criação de

uma nova forma

de planejamento vinculado

desenvolvimento e gestão local participativa.

às

noções

de
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2.4.2 Incentivos Fiscais:

- Lei das Fachadas: Lei Municipal nº 12.350/ 1997. Isenção total do IPTU
para proprietários de imóveis que recuperarem as fachadas de imóveis tombados na
região central.
- Lei de Incentivos de IPTU: Lei Municipal nº 13.469/2003. Propõe o
abatimento de IPTU para os proprietários que promovam o desenvolvimento da área
central.

- Lei de Incentivos Fiscais no ITBI: Lei Municipal nº 13.404/2002. Isenção
no pagamento de Impostos de Transações - ITBI sobre Bens Imobiliários
relacionados à Hbitação de Interesse Social – HIS.

- Doação em pagamento: Decreto Municipal nº 13.259/2001. Permite ao
município receber imóveis como pagamentos de dívidas de IPTU. Transfere os
imóveis para o FMH para reabilitação, reforma ou reciclagem com o intuito de
produzir HIS.

- Isenção de ISS para HIS: Lei Municipal nº 13.476/2002. Concede isenção
de ISS para as construções de Habitações de Interesse Social – HIS.

- Remissão de IPTU: Lei Municipal nº 13.736/2004. Incentiva a remissão de
IPTU para a aquisição de edifícios da Prefeitura para a implementação de HIS.

- Programa de Incentivos Seletivos: Decreto nº. 46.996, de 13 de fevereiro
de 2006, regulamenta a Lei nº. 14.096, de 8 de dezembro de 2005, que dispõe sobre
a criação do Programa de Incentivos Seletivos para a região adjacente à Estação da
Luz, na área central do Município de São Paulo, nos termos que especifica, para
investidor, pessoa física ou jurídica, habilitada no Programa. Restituição de toda
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despesa efetuada de valor igual ou superior a R$50.000,00, compreendendo:
elaboração de projeto, limitado a 5% do valor do investimento; aquisição do terrenos;
execução de obras (materiais e mão de obra); melhoramento em instalações
incorporadas aos imóveis; aquisição e instalação de equipamentos.
a) Concessão de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, com valor de:
- 50% do valor dos investimentos, em construção, restauração, preservação
de imóvel residencial e de atividades comerciais.
- 80% do valor dos investimentos em prestação de serviços.
b) Redução de 50% do IPTU do imóvel objeto do investimento;
c) Redução de 50% do ITBI-IV do imóvel objeto do investimento;
d) Redução de 60% do ISS sobre os serviços de construção civil;
e) Redução de 60% do ISS.

2.4.3 Órgãos de Preservação do Patrimônio:

- Conpresp - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental do Município de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura:
responsável pela formulação de diretrizes a serem obedecidas na política de
preservação e valorização dos bens culturais no Município de São Paulo
procedendo ao tombamento total ou parcial de propriedade pública ou particular,
pelo valor cultural, histórico, artístico, arquitetônico, documental, bibliográfico,
paleográfico, urbanístico, museográfico, toponímico, ecológico e hídrico.
- DPH - Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de
Cultura: responsável pela identificação, cadastramento, controle e preservação dos
Bens Culturais do Município de São Paulo. Atua como órgão de apoio ao Conpresp.

- Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da

39

Cultura: responsável pela identificação, classificação, restauração e preservação dos
bens móveis e imóveis existentes no território do Estado, e que integram o
patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico.

- Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da
Cultura: responsável pela preservação dos Bens Culturais na instância federal:

- DEPAVE - Departamento de Parques e Áreas Verdes da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente: responsável pela administração dos 32
parques municipais existentes em São Paulo e pela criação de novas áreas verdes
além de emitir pareceres sobre o impacto ambiental de obras no município.

- SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento (Z8.200 e Zepecs):
responsável por ações destinadas a dar ordenamento à vida urbana desenvolvendo
estudos e revisão do Plano Diretor Estratégico objetivando a gestão e o uso do
espaço urbano.
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6.

DIRETRIZES PARA REMODELAGEM URBANA:

Tendo até aqui discutido, com mais atenção, a problemática da área central
como motivador da presente proposta de intervenção, cabe ainda, antes de
apresentar o projeto em si, discutir os parâmetros de sustentabilidade da arquitetura
e do urbanismo, que deveriam, guiar todo e qualquer projeto nas cidades. Assim,
apresentamos a seguir algumas referências conceituais que servirão de diretrizes
para a elaboração do projeto.

3.1

Conceito de Sustentabilidade

Apesar das discussões sobre a sustentabilidade já existirem a algumas
décadas, o direcionamento da política de desenvolvimento urbano da cidade de São
Paulo, vem promovendo a exclusão social e a diminuição da população nas áreas
centrais providas de infra-estruturas urbanas, agravada pelo fato de o Estado não
prover os deslocamentos de massa através de uma rede de transporte público
insuficiente, colaboram para que a cidade caminhe para a insustentabilidade.

Segundo Nobre (2004) a questão do desenvolvimento urbano sustentável tem
sua origem na reformulação das teorias urbanísticas, a partir da década de 1960,
com a reconstrução das cidades européias no pós-guerra, questionadas em função
dos impactos sócio-espaciais que estas políticas ocasionavam. A valorização do
automóvel e a construção de grandes conjuntos habitacionais monofuncionalistas
geraram a formação de guetos que destruíram as relações sociais tradicionais, que
ocasionaram diversas manifestações públicas e levaram a jornalista americana Jane
Jacobs a escrever o livro que se tornaria ícone de várias teorias urbanísticas (The
Death and Life of Great American Cities. Nova York, Random House, 1961).
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Nos Estados Unidos, um decreto federal de 1949 – Federal Housing Act.,
criava uma política baseada na erradicação de cortiços, na renovação urbana, na
expansão territorial suburbana e na construção de vias expressas, incentivando o
mesmo modelo de desenvolvimento baseado em grande condomínios habitacionais
nas periferias, e mais tarde contestado na Europa do pós-guerra. E em 1969,
pressionado por questões ambientais, o Governo Americano promulga a NEPA –
National Environment Policy Act (Legislação da Política Ambiental Nacional), que
reconhece o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente e procurava
protege-lo, estabelecendo a exigência de Estudo de Impacto Ambiental (EIS –
Environment Impact Statement) para grandes obras.
Nos anos 80, os conceitos de sustentabilidade foram discutidos na Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED) da ONU em 1987,
onde o Relatório Brundtland foi apresentado como o resultado final dos trabalhos, e
definindo que, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações
satisfazerem as suas próprias necessidades.

Outro marco da discussão sobre desenvolvimento sustentável é a Agenda 21,
uma declaração de intenções produzida por representantes de governos e da
sociedade civil de 179 países presentes a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida com ECO92, onde foram
propostos compromissos e indicações para implementação do desenvolvimento
sustentável.

Continuamente, os conceitos de desenvolvimento sustentável estão sendo
ampliados e incluindo todas as áreas das relações humanas, podendo ser
econômicas, sociais e ou políticas. Todas as ações e todas as intervenções
humanas necessitam de uma análise sobre seu impacto no presente e no futuro, e o
conceito de sustentabilidade combina eficiência econômica com justiça social e
prudência ecológica.
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No campo de desenvolvimento urbano, as discussões valorizaram as altas
densidades urbanas, combinadas com a diversidade de usos e sistema de
transporte de maior capacidade, condenando o modelo rodoviarista, de baixa
densidade e monofuncionais. No Estatuto das Cidades, como norma legal, define-se
o “direito a cidades sustentáveis”, compreendido como o “direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”
(art.2º, I).

Portanto,

como

proposta

de

remodelagem

urbana,

o

adensamento

populacional e a diversidade de usos serão considerados sustentáveis, como
processo de recuperação do centro de São Paulo, servido pelo metrô, considerado o
principal meio de transporte de energia limpa e de alta capacidade.

3.2

Conceitos do Desenho Urbano e Arquitetônico.

O conceito de remodelagem urbana atrelado à escala mínima de uma quadra,
trará inúmeras vantagens na elaboração do Desenho Urbano e no Partido
Arquitetônico do conjunto, contribuindo com as diretrizes de desenvolvimento
sustentável.

A possibilidade de remodelagem de uma quadra permite que a implantação
do projeto tenha mobilidade. Com a preservação de alguns edifícios, restauração de
edifícios tombados pelo Patrimônio Histórico, e demolição de galpões e construções
degradadas dentro de uma mesma área, gera-se uma dinâmica de cheios e vazios
interessante para o partido inicial do projeto. A concentração dos acessos para toda
a quadra contribui com a circulação e trânsito do entorno, e o passeio público passa
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a ser exclusivamente caminho dos pedestres podendo ser arborizado e completado
com equipamentos urbanos, como bancos e luminárias.

O Desenho Urbano com a liberdade arquitetônica de explorar um conjunto na
escala de uma quadra, com liberdade de interlocução com passeios e áreas verdes,
é infinitamente mais rico que o enclausuramento do desenho urbano aplicado a um
lote. A possibilidade de criar uma passagem pelo meio da quadra pode contribuir
para a interlocução entre os ambientes públicos, semi-públicos e privados.

Em relação às ruas do entorno, com a abrangência da quadra inteira, a
proposta pode ainda, facilitar o alargamento de vias, ou prever interligações de
quadras por passarelas suspensas. Pode-se resolver o problema de estacionamento
para todo conjunto, criando um único acesso, bem localizado e bem dimensionado.

Quanto aos usos das edificações, a demanda por construções residenciais
para povoamento das áreas centrais necessitará, paralelamente, a implantação de
equipamentos públicos de serviços de saúde, lazer e educação. A remodelagem da
quadra poderá prever praças e áreas verdes, escolas e postos de saúde, bem como
áreas comerciais e de serviço. Toda esta relação deve ser incentivada, pois garante
que a intervenção trará melhoria da qualidade de vida.

Este primeira quadra remodelada passa a ser moeda de troca para as
quadras vizinhas e um importante pólo gerador de oportunidades. Os moradores e
proprietários vizinhos terão a preferência e o incentivo para adquirirem ou alugarem
estes novos espaços urbanizados, gerando novas áreas aptas ao desenvolvimento
urbano.

O projeto pretende criar uma oportunidade para criação de pólos de
desenvolvimento sustentável, combatendo diretamente a ociosidades de edifícios e
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vazios urbanos, evitando que muitos imóveis percam a oportunidade de serem
recuperados e fiquem à margem da renovação.

A liberdade do desenho é um ponto favorável como diretriz e traz qualidades
para o Projeto Quadra a Quadra, pois, ao mesmo tempo em que, combate os vazios
urbanos e reabilita edifícios degradados dentro de uma quadra, permite um trabalho
de

volumetria

e

gabarito,

aplicando

uma

densidade

compatível

com

o

desenvolvimento da cidade. Esta reformulação espacial propicia a devolução à
cidade de novos vazios urbanos transformados em áreas verdes ou praças de
convívio social. O seguido adensamento de quadras de uma região possibilitará em
determinado momento que uma quadra inteira seja transformada em uma praça.

3.3

Conceitos da reabilitação de edifícios

O resgate dos vazios urbanos irá propiciar num primeiro momento, espaços
estratégicos de organização das estruturas de obra, necessárias para a reabilitação
de edifícios e restauro de patrimônios históricos. Como o restauro de edifícios é uma
questão técnica específica para cada edificação, toda a conceituação de reabilitação
de edifícios se dará no campo dos imóveis não tombados pelo Patrimônio Histórico
de São Paulo.

Entre os principais conceitos para reabilitação de edifícios é o aproveitamento
máximo de estruturas já instaladas, que possibilitem a economia de recursos
naturais, transporte de material e reaproveitamento de materiais já extraídos da
natureza. Quanto maior o reaproveitamento maior o ganho ambiental.

As analises que devemos fazer para a reabilitação de edifícios devem abrager
03 aspectos principais: Jurídicos, Econômicos e Técnicos. Logicamente restrições
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ou conceitos aplicados em cada aspecto, influenciarão diretamente as decisões e
constatações nos diferentes aspectos.

Começando pela análise jurídica da proposta de remodelagem de uma
quadra, as possibilidades de remembramento de toda a área em uma única gleba e
transformando a quadra em um condomínio contribuirão para a reabilitação dos
edifícios com os seguintes aspectos: a) liberdade para definição do acesso principal
do edifício contribuindo com seu ajuste de uso; como o edifício passa a fazer parte
de um conjunto arquitetônico, poderão surgir aberturas de iluminação e ventilação
nas empenas cegas, proibidas no caso de lotes isolados, característica esta que
poderá ser importante para a adequação do pavimento tipo para as novas
demandas

de tipologia; b) a possibilidade de construção de um único

estacionamento para toda a quadra, economizando possíveis reforços estruturais de
adequação dos subsolos; c) compartilhamento de acessos verticais, podendo os
edifícios dividirem infra-estruturas e instalações revitalizadas; d) transferência do
potencial construtivo de edifícios tombados dentro da própria quadra, possibilitando
ao conjunto atender o adensamento habitacional defendido para a região central.

Todas

estas

características

juridicamente

definidas,

aliadas

ao

remembramento dos diversos lotem em uma única gleba, contribuirão para a
liberdade projetual refletindo no partido do projeto arquitetônico.

A maioria dos edifícios existentes necessitará de reabilitação dos usos e
adequação de plantas, com a substituição de elevadores, instalações elétricas e
hidráulicas. Tecnicamente, esta proposta considera que os edifícios existentes terão
suas plantas livres, de circulações verticais, prumada de água e energia. Esta opção
de limpeza da estruturas existentes evitará grandes alterações internas e reforços
estruturais complexos. A circulação vertical por escadas de incêndio e caixas de
elevadores será adaptada em módulos externos, possibilitando uma modernização
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padronizada para o conjunto. Módulos hidráulicos, também serão utilizados para
padronizar e modernizar a utilização de água e gestão dos esgotos cinza e marrom.

Claro que a possibilidade de anexarmos módulos dependerá de cada projeto,
mas as diretrizes definidas estão sempre direcionadas para a facilidade de execução
e controle de custos, para tornar o processo viável e confiável para os investidores.
Os edifícios reabilitados terão o uso preferencialmente comercial e de serviços, pois
possibilitam uma flexibilidade maior de adaptação de planta, e os edifícios novos
serão preferencialmente direcionados para habitação, por ser um programa mais
complexo.

No aspecto econômico, a proposta colabora com a redução do custo de obra
pelos seguintes fatores: a) ganhos com a maior escala da obra comparado a
reabilitação de edifícios isolados; b) organização do canteiro, diminuindo os
desperdícios e ganhando em produtiva; c) equilibrar os ganhos entre as três
modalidades de obra que poderão acontecer na mesma quadra: reabilitação,
restauro e construção; d) continuidade do processo de remodelagem na quadra
vizinha, proporcionando um planejamento a médio prazo; e) melhoria de
desempenho com a repetição dos processos. Estes ganhos certamente colaborarão
com as possibilidades de viabilidade econômica e estratégica para implantação da
proposta.

Portanto, esta proposta pretende demonstrar que a apropriação da quadra
como área de intervenção urbana, trará inúmeras qualidades jurídicas, econômicas e
técnicas, para incentivar a reabilitação de edifícios, proporcionando condições para
criação de habitações de interesse social, com adensamento e inclusão social.
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3.4

Habitação de Interesse Social e de Mercado Popular – HIS e HMP

No intuito de promover um forte adensamento das áreas centrais, e
evidentemente, com a construção de grande quantidade de unidades habitacionais,
a opção pela flexibilidade dos ambientes construídos, com a possibilidade de futuras
adequações de tipologia e de planta, será importante para atender futuras mudanças
de demandas e possíveis diversidades. Os edifícios destinados a Habitação de
Interesse Social serão modulares, prevendo a longevidade das novas edificações,
contribuindo para a consolidação do desenvolvimento urbano sustentável.

Os novos edifícios foram concebidos em módulos de 23 m², possibilitando sua
adequação à demanda local, evitando o desenvolvimento de um pavimento tipo
específico, pois as definições do número de unidades e suas tipologias poderão ser
definidas com as obras já em andamento. As tipologias propostas neste projeto, são:
quitinete de 23 m²; habitação HIS de 46 m², habitação HMP de 69 m², ou
apartamentos ainda maiores. Vale salientar também, que estes novos edifícios,
podem também ser adaptados para acomodar escritórios, e podem ser adaptados
para idosos, portadores de deficiência física e cadeirantes, característica está que
deverá ser contemplada em todo o conjunto arquitetônico.

Por se tratarem de Habitações de Interesse Social que propõe a inclusão
social de famílias que estão em situação de risco, na base dos edifícios
habitacionais, deverão ser previstas nas diretrizes: áreas de convivência; áreas de
acompanhamento social, saúde e educação públicas, para que o Estado atue no
apoio as famílias beneficiadas, criando condições para o desenvolvimento da
cidadania.

Os novos edifícios, em estruturas metálicas, contribuirão com a limpeza e
velocidade na montagem das estruturas, caminhando para o conceito de obras
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secas e industrializadas, e consolidarão um novo gabarito na quadra, que ao ser
reproduzido nas quadras vizinhas, trará uma linguagem única ao entorno.

3.5

Canteiro de obras e as possibilidades de reciclagem de materiais

Este padrão de construção industrializada trará benefício direto ao resultado
das intervenções do centro. A possibilidade de utilizar a quadra inteira como canteiro
de obras, trarão inúmeras vantagens econômicas e logisticas, listadas a seguir:
a) canteiro de obra amplo e eficiente: b) escolha da via de acesso obra, uma escolha
importante para chegada de carretas grandes que normalmente transportam
produtos industrializados; c) espaço de armazenagem de materiais, logística
importante na região central que hoje é limitada pela proibição de circulação de
caminhões; d) deslocamento horizontal e vertical de materiais eficientes, com a
possibilidade de instalação de uma única grua no centro da quadra; e) possibilidade
de criação de uma pequena usina de reciclagem para processar todos os resíduos
sólidos de obra, gerando economia e evitando novos impactos ambientais;
f) possibilidade de setorização do canteiro e entrega de obras parciais; g) redução
do impacto da obra na vizinhança e no trânsito da região central; h) monitoramento e
iluminação da obra no horário noturno, gerando uma movimentação noturna que
beneficiará já nesta etapa o entorno da quadra.

Apesar das inúmeras contribuições ao entorno que um canteiro de obra amplo
e um sistema construtivo industrializado possa gerar, a proposta precisará definir o
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelas futuras demolições e obras de
renovação.
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Ilustração 01 – Layout do canteiro de obras

O primeiro grande impulso para gerenciamento de resíduos sólidos veio em
2002, quando o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) aprovou a
Resolução nº 307, estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
desses resíduos.

Nas construções e na reabilitação de edifícios até a sua ocupação, o
gerenciamento de resíduos sólidos passou a ser uma obrigação das gestões
urbanas. O conceito de sustentabilidade deve atingir a desmontagem dos
equipamentos e edifícios como o ciclo final da reciclagem.
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Mais de 50% dos resíduos urbanos são provenientes de construções e
reformas, e na média, o entulho que sai dos canteiros de obra brasileiros é composto
(CAMARGO, 1995) basicamente por:
- 64% de argamassa;
- 30% de componentes de vedação (tijolos e blocos);
- 6% de outros materiais (concreto, pedra, areia, metálicos e plásticos).

É possível reciclar 90% do entulho gerado em obra e em demolições.
A proposta de remodelagem urbana pretende criar no próprio canteiro de
obras uma usina de reciclagem para transformação de todo entulho gerado por
possíveis demolições em agregados para argamassa, que pode ser utilizada em
revestimento ou na execução de blocos de concreto, peças pré-moldados, como
guias, sarjetas, bancos, postes, pisos e vergas.

A reciclagem de material no próprio sítio economiza diretamente as jazidas de
recursos naturais e os aterros sanitários conforme diretrizes do CONAMA (307), e
indiretamente colabora com o trânsito na área central e possibilita a economia no
transporte de materiais novos e a remoção de entulho.
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3.6

Gestão de recursos naturais (água, energia e lixos reciclados)

A gestão dos recursos naturais utilizados no dia a dia, deverão começar ser
controlados e fiscalizados na própria gestão do canteiro, prevendo métodos de
controle de desperdícios dos funcionários da obra. Mas com a obra entregue e os
edifícios restaurados, construídos ou reabilitados, habitados pelos novos moradores,
o conjunto precisará aprender a gerir os sistemas sustentáveis instalados.

A proposta de remodelagem urbana também busca garantir que todo o
investimento colocado para a gestão de recursos seja mantido pelo conjunto da
quadra, inseridos na rotina da administração e manutenção condominial.

O conjunto da quadra precisa garantir a gestão do consumo de energia para
iluminação das áreas publicas e semi-públicas, e garantir a instalação de relógios
individuais para que o usuário controle seu próprio gasto. A opção por lâmpadas
econômicas, ou captação de energia solar e armazenamento para iluminação
noturna ou para aquecimento de água, serão aplicados conforme o custo de
implantação e o custo de manutenção. Como o projeto tem a intenção de ter uma
seqüência de implantação, a aplicação de diferentes tecnologias poderão ser
implementadas e monitoradas, cabendo aqui um estudo especifico mais detalhado.

Outra gestão importante para o condomínio e para a cidade, é criar nas
coberturas das edificações, ou uma área de sombreamento, ou uma laje jardim, para
combater a ilha de calor do centro de São Paulo, gerada pela alta taxa de ocupação
e de impermeabilização. Taxa está que compromete o sistema de drenagem urbano,
combatido por lei, com obrigatória construção dos reservatórios para contenção de
águas pluviais, conhecidos como “piscininha”. A utilização direta destas águas
pluviais captadas poderá ser aproveitada para irrigação das áreas verdes e
manutenção e limpeza das áreas comuns. A gestão de uso de água potável para as
áreas privadas seguira as diretrizes de implantação de relógio individuais.
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O condomínio é um complexo de sistemas, e todos necessitam de rotinas de
manutenção para prolongar a sua vida útil e gerar economia a todos. Os usuários
dos sistemas devem ser informados sobres as práticas do dia a dia, e este esforço
coletivo de aprendizado deve ser incorporado a proposta, contribuindo também o
próprio desenvolvimento humano e social. Zelar pelas áreas condominiais e públicas
é uma grande qualidade de cidadania, e a renovação do ambiente urbano precisam
se apoiar no respeito da convivência humana.

3.7

Desenvolvimento humano

Os conceitos de desenvolvimento humano citados neste trabalho, consistem
em equilibrar as formas de convívio social dos beneficiados, através de processos
de discussão e aprendizado, para que eles preservem e usufruem destes ambiente
urbano requalificado.

O desenvolvimento sustentável necessita do aprimoramento social, do
convívio, da sabedoria e da democracia, para que as ações articuladas e alinhadas
alcancem seus objetivos de resgate social. Como estamos discutindo a
transformação dos espaços urbanos e dos ambientes coletivo de uma sociedade,
precisamos que as pessoas envolvidas também discutam estas renovações e
também transformem as inter-relações humanas e sociais.

Portanto, o resgate do ambiente urbano está relacionado com o resgate da
sociedade, da mesma maneira que o desenvolvimento sustentável está amparo na
inclusão social e no desenvolvimento humano.
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4.

PROJETO QUADRA A QUADRA – Desafios Práticos

Definidos

os

conceitos

teóricos

que

envolvem do

desenvolvimento

sustentável, o projeto necessita discutir quais as quem são os agentes que atuariam
neste processo de transformação urbana e social, e quais as possibilidades que
para a concepção do projeto de intervenção de uma quadra.
4.1

Agentes

As metas dos agentes envolvidos são, num primeiro momento, antagônicas,
mas exatamente complementares. O Estado precisa revitalizar a área central e
combater o déficit habitacional resgatando a história da cidade e recuperando os
investimentos de infra-estrutura urbana já instalada; o Empreendedor, empresário ou
proprietário, sinaliza com a possibilidade de investir na área central, mas precisa
justamente de uma ação coordenada que transmita confiança e oportunidade para
conseguir sua lucratividade; e os usuários e moradores, que estão organizados em
movimentos pró-moradias reivindicam que todo esse processo de renovação seja
realizado, mas sem que eles sejam varridos do centro e obrigados a engrossar a
massa de excluídos nas periferias carentes de infra-estrutura urbana.

A definição dos desejos e sonhos dos agentes envolvidos é importante, pois
com o andamento dos estudos e suas análises, o partido inicial da proposta pode
sofrer um desvio da rota traçada. O desejo dos empresários e proprietários é obter
lucro a partir dos investimentos realizados. O governo tem nos projetos de
renovação e recuperação urbana uma importante moeda política e eleitoral a
explorar; e o usuário e os cidadãos da cidade esperam que, com a recuperação do
ambiente urbano, haja uma mudança no padrão histórico de desenvolvimento da
cidade, devolvendo um ambiente urbano democrático.
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A identificação dos possíveis usuários é exatamente a principal discussão em
torno da recuperação urbana, pois o principal argumento de alguns empresários e
proprietários é a inviabilidade de construir habitação popular no centro por causa do
alto custa da terra, em contrapartida, ao desejo e a demanda dos atuais moradores,
que preferem viver em uma situação precária no centro, em moradias improvisadas,
cortiços ou até na rua, mas ainda assim participantes do espaço urbano, a ficar à
margem da urbanidade nos distantes ambientes da periferia.

A participação dos agentes envolvidos desde o início dos trabalhos, com uma
clara definição das metas pretendidas, evita o retrabalho e um possível
desalinhamento das responsabilidades.

4.2

Concepção do Desenho Urbano

Tendo utilizado como base dois tipos de concepção urbana, criaremos
modelos que servirão de referência para o desenvolvimento do projeto: o primeiro é
a tipologia do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, com uma base horizontal
comercial e de serviços, e uma ou mais torres residenciais e de serviço com 20 a 30
andares, como elemento vertical; e o segundo é a tipologia das quadras periféricas,
com um edifício de 10 andares no entorno da quadra com uma praça central, com a
possibilidade criarmos no térreo, áreas de comércio e de serviços.

A primeira tipologia, com torres sobre uma base horizontal comercial e de
serviços, permite exaltarmos a permeabilidade entre o público, semi-público e
privado, criando uma praça coberta, com lojas e espaços vazios que completam o
ambiente de convivência. Outros exemplos desta tipologia são: o próprio Copan em
São Paulo, que tem em sua base dois andares de comercio e de serviço. O Brascan
Century Plaza, no bairro do Itaim em São Paulo, que concentra cinemas e
restaurantes em uma praça central, com prédios de escritórios e flats; ou ainda, as
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torres comerciais de Hong Kong, que possuem em suas bases centros de comércio
e serviço, totalmente interligadas com passarelas, permitindo que o pedestre
caminhe por dezenas de quadras sem precisar cruzar as ruas e avenidas, e assim
também acomodando diversas torres residenciais e comerciais.

Ilustração 02 – Distribuição dos usos no conceito do Conjunto Nacional

Acima vê se a ilustração do conceito do Conjunto Nacional e, na sequencia, as fotos
do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, do Copan, Brascan e Hong Kong, como
exemplos de edificações de uso misto.

56

Fotografia 02 - Conjunto Nacional – São Paulo – Arq. David Libeskind
Fonte: picasaweb.google.com e www.panoramico.com

Fotografia 03 - Copan – São Paulo – Arq. Oscar Niemeyer
Fonte: www.vitruvius.com.br

Fotografia 04 – Hong Kong – passarelas suspensas
Fonte: www.vitruvius.com.br
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Fotografia 05 – Brascan Century Plaza – São Paulo – Arq. Königsberger e Gianfranco
Vannucchi
- Fonte: www.vitruvius.com.br

Nesta tipologia de conjunto arquitetônico, podemos simular a sua implantação
em uma quadra ideal de 100 x 100 metros. Com a interligação de ruas e criação de
galerias de pedestres (conforme a Lei de Zoneamento) podemos atingir um Taxa de
Ocupação de 0,70, o que representa duas lajes de 7.000m². Considerando o
potencial construtivo CA = 4, teremos um total de 40.000m² construídos.
Descontando os 7.000 reservados para o embasamento, contamos com 33.000 m²
de construção para uso residencial e de serviço.

Para montagem da tabela de Estudo de Viabilidade que veremos a seguir,
utilizamos o índice de Custo Unitário Básico de Edificações CUB da Editora PINI, e
consideramos o valor de R$ 900,00/m² para a construção das torres residenciais,
corrigindo um valor de CUB de R$ 728,00 considerado para edifícios residências de
padrão médio com até 16 andares pos temos mais andares, e consideramos o custo
de R$ 700,00/m² para as demais áreas, comerciais e de serviço, diminuindo o índice
de CUB de R$ 739,33, considerado para edifícios comercias de 08 pavimentos pois
neste caso temos menos andares. Também utilizamos, uma previsão de valor de
venda de R$ 1.500,00 /m² para venda das unidades habitacionais e o valor de R$
3.000,00 os espaços comerciais e de serviços, conforme pesquisa relatório da
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EMBRAESP (2008) sobre lançamentos imobiliários populares na região central de
São Paulo.

O Estudo de Viabilidade está considerando uma quadra fictícia, e serve
somente para nortear os valores de investimento, pois a planilha não apresenta uma
metodologia científica. A montagem de custo e a simulação de viabilidade não
consideram a existência de edifícios para reciclagem. Nota-se que mesmo com
valores de vendas populares e valor de compra do terreno na ordem de R$
1.000,00/m², o Estudo de Viabilidade está positivo, ainda que não atinja o patamar
de 20% de resultado que seria mais recomendável. Neste caso, com os incentivos
fiscais que incidem sobre o projetos no Centro, podemos somar um ganho 5%, que
colocaria este empreendimento dentro de uma faixa aceitável de rentabilidade.
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TABELA DE ÁREAS

TIPOLOGIA

PROJETO QUADRA A QUADRA

Terreno
Passeo - largura
CA
TO

PROJETO QUADRA A QUADRA
a-m
100
2
4,00
0,70

Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
subtotal
Subsolos
subtotal
Paisagismo
Área verde no terreo

b-m
100

10.000
40.000
7.000

nº pav
0,70
0,70
0,13
2,34
0,13
4,00
0,70

m²

Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)

m²

1
1
1
18
1
2

% area comum
25,0%
25,0%
16,6%
16,6%
16,6%
subtotal

7.000
7.000
1.300
23.400
1.300
40.000
14.000
54.000

Subsolos

50%

100,0%
100,0%
100,0%

5.700
800
9.500
63.500

subtotal
TOTAL

Institucional

TOTAL

19.516
1.084
20.600
51%

5.250
13%

5.250
13%

1.084
3%

7.000
7.000
1.300
23.400
1.300
40.000
100%

7.000
27.600

5.250

5.250

1.084

14.000
54.000

1.084

3.000
5.700
800
63.500

Valor/ m²
Valor unitario
1.500,00
75.000,00
3.000,00
210.000,00

VGV
30.899.700,00
15.750.000,00

5.250
1.084

27.600

20.600
5.250

UH - m²
50,0
70,0

17%

5.250

70,0

75

3.000,00

210.000,00

15.750.000,00

100%

31.100
7.000
38.100
1.084
14.816
54.000

11,0

636

1.600,00

17.600,00
B

11.200.000,00
73.599.700,00

5.250

5.250

CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

VALOR GLOBAL DE VENDA - VGV
PROJETO QUADRA A QUADRA
Residencial
Comercial
Serviços

PROJETO QUADRA A QUADRA

66%
17%

Vagas - Subsolos

Cobertura (uso diverso)
Subsolos
Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

Serviços
5.250

3.000,00

Laje Jardim
Passeos e acessos

Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo

Comercial

3.000
5.700
800
24.316

TOTAL
0,30

Residencial

7.000
14.816

subtotal
Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

Comum
1.750
1.750
216
3.884
216
7.816
20%

7.000
7.000
1.300
23.400

R$/m²
700,00
700,00
800,00
900,00

4.900.000,00
4.900.000,00
1.040.000,00
21.060.000,00

1.300
14.000

800,00
700,00

1.040.000,00
9.800.000,00

3.000
5.700
800
63.500

150,00
200,00
100,00
A

450.000,00
1.140.000,00
80.000,00
44.410.000,00

Institucional/ Lazer
Área Comum

nº unidades
412
75

RESULTADO
PROJETO QUADRA A QUADRA
Terreno
Projetos
Construção
Infraestrutura
Comercialização
Despesas Contratuais
Impostos
Taxas, Seguros, etc
Registro da Incorporação

base
10.000
3,00%
100%
3,00%
3,00%
1,00%
3,00%
1,75%
0,15%

R$ referencial
1.000,00 m²
A
A
A
B
B
B
B
B
C

VGV
Gastos

B
C
RESULTADO

10.000.000,00
1.332.300,00
44.410.000,00
1.332.300,00
2.207.991,00
735.997,00
2.207.991,00
1.287.994,75
110.399,55
63.624.973,30

15,72%
2,09%
69,80%
2,09%
3,47%
1,16%
3,47%
2,02%
0,17%
100%

73.599.700,00
63.624.973,30
9.974.726,70

13,55%

Tabela 02 – Planilha de Viabilidade – Concepção Urbana – Conjunto Nacional – 18 andares
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A segunda tipologia é baseada na concepção urbana de Quadras, na qual,
um edifício de 8 a 12 andares ocupa o limite periférico da área, criando um vazio
central, como, permitindo uma mistura de usos no térreo, diversos andares como
residenciais e alguns trechos como escritórios. Neste cenário, o jardim no centro da
quadra, tem um papel importante no sentido de espaço semi-público e de
passagem, criando espaços distintos de vivência. São exemplo desta metodologia
as quadras de Madri, Paris, ou mesmo New York.

Ilustração 03 – Distribuição dos usos no conceito Quadra Periférica.
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Fotografia 06 – Madrid – Espanha – Tipologia T+6
Fonte: www.googleearth.com

Fotografia 07 – Paris – França – Tipologia T+5
Fonte: www.googleearth.com

Fotografia 08 - Manhattan – New York –Tipologia T+14
Fonte: www.googleearth.com

62

Fotografia 09 - Manhattan – New York –Tipologia T+4
Fonte: www.googleearth.com

Fotografia 10 – Buenos Aires – Argentina – Tipologia T+11
Fonte: www.googleearth.com

Para esta tipologia partimos de uma quadra ideal de 100 x 100 metros, com
as mesmas qualidades de interligação das ruas e assim podendo atingir a Taxa de
Ocupação TO = 0,70. Nela, teremos um pavimento térreo voltado ao comércio,
algumas passagens para o pátio central e o edifício de periferia todo dividido em
pequenos acessos podendo assim ter diferentes configurações e usos.

A montagem da Planilha de Viabilidade segue os mesmos moldes da outra
opção e utiliza os mesmos índices da Pini, que servem apenas para nortear e
dimensionar a grandezas dos investimentos e resultados, diferenciando as áreas
comerciais, residenciais e de serviço.
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TABELA DE ÁREAS - Quadra

TIPOLOGIA

PROJETO QUADRA A QUADRA

PROJETO QUADRA A QUADRA
medidas -m
a
b
100
100
2
4,00
0,70

Terreno
Passeo - largura
CA
TO
Construção
Térreo
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
subtotal
Subsolos
subtotal
Paisagismo

nº pav
0,70
2,64
0,66
4,00
0,70

Área verde no terreo
Passeos e acessos

m²
10.000
40.000
7.000

Construção
Térreo
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)

% area comum
25,0%
16,6%
16,6%

Comum
1.750
4.382
1.096
7.228
18%

1
4
1
2

0,30

7.000
26.400
6.600
40.000
14.000
54.000
3.000,00
800
3.800
57.800

CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Serviços
4.750

Institucional
500

TOTAL

4.750
12%

4.750
12%

500
1%

7.000
26.400
6.600
40.000
100%

7.000
14.228

7.000
29.772

4.750

4.750

500

14.000
54.000

3.000
800
18.028

29.772

4.750

4.750

500

3.000
800
57.800

71%
15%

22.772
4.750

UH - m²
50,0
70,0

Valor/ m²
Valor unitario
1.500,00
75.000,00
3.000,00
210.000,00

VGV
34.158.000,00
14.250.000,00

15%
100%

4.750
32.272
7.000
39.272
500
14.228
54.000

subtotal

Subsolos

50%
subtotal

Paisagismo
Área verde no terreo
Passeos e acessos

100,0%
100,0%
TOTAL

4.750

VALOR GLOBAL DE VENDA - VGV
PROJETO QUADRA A QUADRA
Residencial
Comercial
Serviços

PROJETO QUADRA A QUADRA
Vagas - Subsolos

Paisagismo
Área verde no terreo
Passeos e acessos

Comercial

17.268
5.504
22.772
57%

m²

subtotal
TOTAL

Construção
Térreo
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
Subsolos

Residencial

7.000
26.400
6.600
14.000

R$/m²
700,00
800,00
700,00
700,00

4.900.000,00
21.120.000,00
4.620.000,00
9.800.000,00

3.000
800
57.800

150,00
100,00
A

450.000,00
80.000,00
40.970.000,00

Institucional/ Lazer
Área Comum

nº unidades
455
68

70,0

68

3.000,00

210.000,00

14.250.000,00

11,0

636

1.600,00

17.600,00
B

11.200.000,00
73.858.000,00

RESULTADO
PROJETO QUADRA A QUADRA
base
Terreno
Projetos
Construção
Infraestrutura
Comercialização
Despesas Contratuais
Impostos
Taxas, Seguros, etc
Registro da Incorporação

10.000
2,00%
100%
3,00%
3,00%
1,00%
3,00%
1,75%
0,15%

R$ referencial
1.000,00 m²
A
A
A
B
B
B
B
B
C

VGV
Gastos

B
C
RESULTADO

Tabela 03 – Planilha de Viabilidade – Concepção Urbana – Quadra Periférica – 04 andares

10.000.000,00
819.400,00
40.970.000,00
1.229.100,00
2.215.740,00
738.580,00
2.215.740,00
1.292.515,00
110.787,00
59.591.862,00

16,78%
1,38%
68,75%
2,06%
3,72%
1,24%
3,72%
2,17%
0,19%
100%

73.858.000,00
59.591.862,00
14.266.138,00

19,32%
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Estes dois estudos demonstram que a partir de concepções diferentes para a
ocupação das quadras urbanas, os resultados imobiliários para as duas opções são
muito parecidos se mantivermos os mesmos padrões propostos. As duas opções
tiveram retornos próximos de 15%, com variação de 10% no retorno e variação de
10% no número de unidades, parâmetros que podem perfeitamente serem ajustadas
no projeto. Mas o que também demonstram é que o coeficiente de aproveitamento
4,0, e pequeno comparados com outros adensamentos urbanos listados nos
exemplos acima. Enquanto o Copan possui 30 andares, a nossa proposta teve que
ficar em 18 andares, não por concepção arquitetônica, mas por imposição da Lei de
Ocupação. Enquanto os edifícios de periferia de Nova Iorque possuem 14 andares,
a nossa simulação se limitou a 4 andares, também desperdiçando oportunidade de
adensamento sem que traga prejuízo ao desenho urbano, e ao espaço público.

Seguindo os parâmetros dos nossos modelos mais populosos, inserimos
abaixos as duas tabelas novamente, mas agora com liberdade arquitetônica,
colocando as torres com 30 andares e colocando os blocos com 12 andares, para
observar como se comportaram.

Observando as tabelas, podemos notar que com o maior adensamento, a
participação do custo do terreno no empreendimento, caiu de aproximadamente
15% para 12,50% na opção do Conjunto Nacional e caiu de 16% para 12% na opção
de Quadra Periférica. Os resultados financeiros mostraram um aumento de 20% e
10% nos retornos financeiros com o a possibilidade de aumento do adensamento.

Portanto, uma concepção urbana concebida para propiciar um adensamento
populacional contribuiria para a viabilidade das intervenções imobiliárias e atenderia
as demandas habitacionais, consolidando com o desenvolvimento sustentável.
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TABELA DE ÁREAS

TIPOLOGIA

PROJETO QUADRA A QUADRA

PROJETO QUADRA A QUADRA
medidas - m
a
b
100
100
2
6,00
0,70

Terreno
Passeio - largura
CA
TO
Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
subtotal
Subsolos
subtotal
Paisagismo
Área verde no terreo

nº pav
0,70
0,70
0,13
3,90
0,13
5,56
0,70

m²
10.000
60.000
7.000

Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)

m²
1
1
1
30
1
2

% area comum
25,0%
25,0%
16,6%
16,6%
16,6%
subtotal

7.000
7.000
1.300
39.000
1.300
55.600
14.000
69.600

Subsolos

50%

100,0%
100,0%
100,0%

5.700
800
9.500
79.100

subtotal
TOTAL

Institucional

TOTAL

32.526
1.084
33.610
60%

5.250
9%

5.250
9%

1.084
2%

7.000
7.000
1.300
39.000
1.300
55.600
100%

7.000
40.610

5.250

5.250

1.084

14.000
69.600

1.084

3.000
5.700
800
79.100

Valor/ m²
Valor unitario
1.500,00
75.000,00
3.000,00
210.000,00

VGV
50.415.300,00
15.750.000,00

5.250
1.084

40.610

33.610
5.250

UH - m²
50,0
70,0

12%

5.250

70,0

75

3.000,00

210.000,00

15.750.000,00

100%

44.110
7.000
51.110
1.084
17.406
69.600

11,0

636

1.600,00

17.600,00
B

11.200.000,00
93.115.300,00

5.250

5.250

CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

VALOR GLOBAL DE VENDA - VGV
PROJETO QUADRA A QUADRA
Residencial
Comercial
Serviços

PROJETO QUADRA A QUADRA

76%
12%

Vagas - Subsolos

Cobertura (uso diverso)
Subsolos
Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

Serviços
5.250

3.000,00

Laje Jardim
Passeos e acessos

Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo

Comercial

3.000
5.700
800
26.906

TOTAL
0,30

Residencial

7.000
17.406

subtotal
Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

Comum
1.750
1.750
216
6.474
216
10.406
19%

7.000
7.000
1.300
39.000

R$/m²
700,00
700,00
700,00
900,00

4.900.000,00
4.900.000,00
910.000,00
35.100.000,00

1.300
14.000

700,00
700,00

910.000,00
9.800.000,00

3.000
5.700
800
79.100

150,00
200,00
100,00
A

450.000,00
1.140.000,00
80.000,00
58.190.000,00

Institucional/ Lazer
Área Comum

nº unidades
672
75

RESULTADO
PROJETO QUADRA A QUADRA
Terreno
Projetos
Construção
Infraestrutura
Comercialização
Despesas Contratuais
Impostos
Taxas, Seguros, etc
Registro da Incorporação

base
10.000
3,00%
100%
3,00%
3,00%
1,00%
3,00%
1,75%
0,15%

R$ referencial
1.000,00 m²
A
A
A
B
B
B
B
B
C

VGV
Gastos

B
C
RESULTADO

10.000.000,00
1.745.700,00
58.190.000,00
1.745.700,00
2.793.459,00
931.153,00
2.793.459,00
1.629.517,75
139.672,95
79.968.661,70

12,50%
2,18%
72,77%
2,18%
3,49%
1,16%
3,49%
2,04%
0,17%
100%

93.115.300,00
79.968.661,70
13.146.638,30

14,12%

Tabela 04 – Planilha de Viabilidade – Concepção Urbana – Conjunto Nacional - 30 andares
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TABELA DE ÁREAS - Quadra

TIPOLOGIA

PROJETO QUADRA A QUADRA

PROJETO QUADRA A QUADRA
medidas -m
a
b
100
100
2
6,00
0,70

Terreno
Passeo - largura
CA
TO

nº pav

Construção
Térreo
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
subtotal
Subsolos
subtotal
Paisagismo

0,70
4,89
0,41
6,00
0,70

Área verde no terreo
Passeos e acessos

m²
10.000
60.000
7.000

Construção
Térreo
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)

% area comum
25,0%
16,6%
16,6%

Comum
1.750
8.121
677
10.548
18%

1
12
1
2

0,30

7.000
48.923
4.077
60.000
14.000
74.000
3.000,00
800
3.800
77.800

CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Serviços
4.750

Institucional
500

TOTAL

4.750
8%

4.750
8%

500
1%

7.000
48.923
4.077
60.000
100%

7.000
17.548

7.000
46.452

4.750

4.750

500

14.000
74.000

3.000
800
21.348

46.452

4.750

4.750

500

3.000
800
77.800

81%
10%

39.452
4.750

UH - m²
50,0
70,0

Valor/ m²
Valor unitario
1.500,00
75.000,00
3.000,00
210.000,00

VGV
59.178.000,00
14.250.000,00

10%
100%

4.750
48.952
7.000
55.952
500
17.548
74.000

subtotal

Subsolos

50%
subtotal

Paisagismo
Área verde no terreo
Passeos e acessos

100,0%
100,0%
TOTAL

4.750

VALOR GLOBAL DE VENDA - VGV
PROJETO QUADRA A QUADRA
Residencial
Comercial
Serviços

PROJETO QUADRA A QUADRA
Vagas - Subsolos

Paisagismo
Área verde no terreo
Passeos e acessos

Comercial

36.052
3.400
39.452
66%

m²

subtotal
TOTAL

Construção
Térreo
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
Subsolos

Residencial

7.000
48.923
4.077
14.000

R$/m²
700,00
900,00
700,00
700,00

4.900.000,00
44.030.769,23
2.853.846,15
9.800.000,00

3.000
800
77.800

150,00
100,00
A

450.000,00
80.000,00
62.114.615,38

Institucional/ Lazer
Área Comum

nº unidades
789
68

70,0

68

3.000,00

210.000,00

14.250.000,00

11,0

636

1.600,00

17.600,00
B

11.200.000,00
98.878.000,00

RESULTADO
PROJETO QUADRA A QUADRA
base
Terreno
Projetos
Construção
Infraestrutura
Comercialização
Despesas Contratuais
Impostos
Taxas, Seguros, etc
Registro da Incorporação

10.000
2,00%
100%
3,00%
3,00%
1,00%
3,00%
1,75%
0,15%

R$ referencial
1.000,00 m²
A
A
A
B
B
B
B
B
C

VGV
Gastos

B
C
RESULTADO

Tabela 05 – Planilha de Viabilidade – Concepção Urbana – Quadra Periférica – 12 andares

10.000.000,00
1.242.292,31
62.114.615,38
1.863.438,46
2.966.340,00
988.780,00
2.966.340,00
1.730.365,00
148.317,00
84.020.488,15

11,90%
1,48%
73,93%
2,22%
3,53%
1,18%
3,53%
2,06%
0,18%
100%

98.878.000,00
84.020.488,15
14.857.511,85

15,03%
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4.3

Concepção do Desenho Urbano na região central

O padrão de concepção urbana utilizada em São Paulo, esta diretamente
ligada ao lote, como poderemos observar. E os exemplos citados e listados nos
capítulos anteriores são referencias mais claras de conceitos que conseguem atingir
a escala de uma quadra urbana.

Fotografia 11 – Foto aérea do bairro do Jardins em São Paulo
Fonte: www.googleearth.com

Figura 02 – Divisão dos lotes em quadras de São Paulo
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5.

PROJETO QUADRA A QUADRA – Como Implantar?
Para implantação do Projeto Quadra a Quadra proposto neste trabalho, um

dos maiores desafios será a articulação com todos os agentes atuantes:
empresários, construtores e proprietários; moradores, inquilinos, usuários e
movimentos sociais; Governo, Estado e Município, através de seus órgãos
específicos. Passaremos rapidamente pelos conceitos que podem representar os
maiores entraves para implantação do projeto.

5.1

Fórum participativo

Esta é a etapa inicial é a principal do projeto, pois as articulações para a
aprovação de uma concepção nova de intervenção urbana, de maneira participativa,
necessitam de leis, comissões e fóruns.

5.2

A Quadra

Neste processo de consolidação da quadra como um único terreno, os
proprietários serão obrigados a decidir se vendem o terreno ou participam do
empreendimento. Em qualquer das modalidades o imóvel passam a ter um valor em
dinheiro, que precisa ser definido em comum acordo e validado a todos os
interessados. Neste momento estamos definindo os investidores do projeto.

Muitos dos imóveis e muitos proprietários terão problemas jurídicos
relacionada à liberação do bem. Uma comissão dos órgãos do governo deverá criar
condições para agilizar as suas liberações, ou ainda, criar mecanismos para que se
deposite o valor do imóvel em juízo, até que os interessados consigam resolver os
seus acordos, mas garantindo a renovação urbana.
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Nesta etapa serão definidas as questões jurídicas com a compra do terreno,
criação da Incorporação e ajuste do contrato entre as partes envolvidas.

5.3

Demanda

Através de um processo participativo, deverá ser oficializada as pessoas que
serão beneficiadas, definindo uma Demanda do projeto para a definição do
programa dos edifícios que serão reabilitados e construídos, com o dialogo entre os
movimentos sociais, o governo e os construtores, Desta definição é que será
desenvolvido o projeto arquitetônico atendendo diretamente estas solicitações.

5.4

Gestão do Condomínio

A gestão deste condomínio segue regras normais de tantos outros
condomínios existentes. A novidade está na preocupação com o desenvolvimento
humano e acompanhamento social da famílias beneficiadas.

O maior desafio é a blindagem contra uma possível especulação imobiliária
que acompanhara qualquer processo de remodelagem urbana. Os beneficiados
terão que manter os imóveis, ou poderão perder o benefício, Deverá ser
completamente proibida a sublocação e a venda destas unidades até o prazo dos
final dos contratos.

5.5

Etapas de implantação do projeto

Para simplificar a descrição dos encaminhamentos possíveis para a proposta,
dividimos os andamentos em 03 etapas: Pré-Implantação; Implantação e PósImplantação.
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5.5.1. Pré Implantação

a.

Levantamento Dados

b.

Documentação dos terrenos

c.

Documentação dos proprietários

d.

Levantamento topográfico dos imóveis

e.

Levantamento das edificações reais e situação perante a
prefeitura

f.

Laudos técnicos para avaliação dos imóveis

g.

Situação dos proprietários residentes

h.

Situação dos inquilinos e vigências dos contratos

i.

Situação dos imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico

j.

Analise Legal das Leis Vigentes

k.

Incentivos Fiscais

l.

Definição dos agentes públicos envolvidos

m.

Definição dos movimentos sociais envolvidos

n.

Analise técnica de Viabilidade

o.

Definição e concepção do projeto de forma participativa

p.

Analise da demanda da Quadra estudada

q.

Analise da demanda da Quadra vizinha

r.

Definição de Estudo Preliminar

s.

Definição dos sistemas construtivos e custos

t.

Analise das formas de financiamento

u.

Definição do modelo de contrato da incorporação e gestão

v.

Viabilidade Financeira

w.

Formatação Final da Viabilidade do Empreendimento

x.

Aprovação do projeto nos diferentes órgãos

y.

Obtenção de Licenças e Alvarás

z.

Registro da Incorporação

aa. Contratação das Linhas de Financiamento
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5.5.2. Implantação

a.

Contratação da Construtora

b.

Transferência dos usuários, moradores e locatários.

c.

Lançamento da Pedra Fundamental da Quadra

d.

Planejamento e gestão da execução da obra

e.

Montagem do escritório local

f.

Montagem da grua central

g.

Demolição e escavações

h.

Gestão de Reciclagem dos materiais sólidos

i.

Execução das garagens subterrâneas

j.

Execução das Construções novas

k.

Restauro de Patrimônios Historico

l.

Reabilitação de edifícios existentes

m.

Execução dos Passeios e do entorno

n.

Desmobilização do canteiro

o.

Finalização das áreas verdes

p.

Entrega Final

5.5.3. Pós Implantação

a.

Gestão financeira e administrativa do condomínio

b.

Gestão dos sistemas sustentáveis

c.

Manutenção das áreas verdes

d.

Manutenção das áreas comuns

e.

Manutenção do espaço público

f.

Manutenção do Patrimônio
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6.

PROJETO QUADRA A QUADRA – Estudo de Implantação

O Estudo de Implantação se limitará a analisar os pontos listados,
necessários para o desenvolvimento da Concepção do Projeto: a) Levantamento
topográfico dos imóveis, a volumetria e usos dos imóveis existentes; b) Análise das
Leis vigentes; c) Analise da demanda da Quadra estudada; d) Analise da demanda
da Quadra vizinha; e) Definição dos sistemas construtivos; f) Concepção do projeto;
g) Viabilidade Financeira Preliminar.

A escolha das quadras para desenvolvimento da proposta teve como principio
que a área estivesse localizada em uma ZEIS 3, instrumento fundamental para
discussão de remodelagem urbana no centro de São Paulo. A escolha da região da
Luz foi motivada pelos constantes investimentos realizados para revitalização da
Sala São Paulo, do Espaço Pinacoteca, e da Pinacoteca, e pelo fato da região ter
sido alvo de um estudo de revitalização do próprio governo, através da EMURB,
denominado Nova Luz.

Foram escolhidas as quadras 67 e 76 para implantação do Projeto Quadra a
Quadra.

6.1.

Levantamento topográfico dos imóveis, a volumetria e usos dos imóveis
existentes.

Conforme planta de levantamento da EMURB, podemos observar neste mapa
abaixo, que a quadra 67 possui um grande número de imóveis de uso nãoresidencial especializado regional, um grande numero de edifícios vagos, duas
grandes áreas de estacionamento, possuindo um único edifício de 10 andares e um
único edifício de 04 andares, caracterizando uma quadra horizontal e com
baixíssima ocupação.
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Mapa 06 – Planta das quadras 67 e 76 – Uso e número de pavimentos dos imóveis.
Fonte: EMURB – Nova Luz

A quadra 76 possui a maioria de edifícios vagos e não residenciais passiveis
de transformação, uma parte menor de edifícios não-residenciais especializado
regional e duas áreas de estacionamento. Também apresenta apenas um edifício de
12 andares e um edifício de 04 andares.

As duas áreas possuem uma forte tendência de uso não-residencial
especializado regional e grandes áreas para intervenção e recuperação. Na primeira
apresentação da proposta de remodelagem urbana, as áreas de uso comercial,
institucional e de serviços serão tratadas como manchas, não havendo um
detalhamento de seus usos e ou características especificas.
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6.2.

Levantamento dos Edifícios Tombados e Edifícios reabilitados

No mapa 07, conforme levantamento da EMURB, observa-se a distinção dos
imóveis tombados pelo CONDEPPHAT em azul escuro, e os edifícios em processo
de tombamento em azul claro. Em vermelho estão assinalados os edifícios passivos
de reabilitação.

Mapa 07 – Planta das quadras 67 e 76 – Edificações para preservação e restauro
Fonte: EMURB – Nova Luz

Nota-se que em ambas as quadras, 67 e 76, a possibilidade de uma forte
renovação, pois existem grandes estacionamentos e diversos imóveis degradados e
de um e dois pavimentos.

Definidos os edifícios que serão mantidos e reabilitados passamos a
desenvolver a proposta para remodelagem urbana. Os edifícios escolhidos para
serem reabilitados estão indicados abaixo em planta de levantamento fotográfico de
janeiro de 2009. As cores azuis são edifícios tombados ou em processo de
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tombamento nos órgãos competentes. Os edifícios vermelhos são os edifícios que
serão mantidos no projeto.

Mapa 08 – Planta das quadras 67 e 76 – Edifícios a serem preservados

6.3

Analise Legal das Leis Vigentes.

As quadras 67 e 76 estão sobre influência de diversas leis sobrepostas, e
precisaremos observar como aplicar e como se beneficiar das leis para elaboração
do Estudo Preliminar.
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As quadras estão inseridas em uma ZCPa – Zona de Centralidade Polar, com
coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2,5, Taxa de Ocupação igual a 0,70 e
sem limite de gabarito.

Por se tratar de Zeis 3 – Zona Especial de Interesse Social das áreas
centrais, onde qualquer intervenção urbana com reforma ou construção em imóveis
de tamanho acima de 500 m², deverão destinar 40% da área construída para HIS –
Habitações de Interesse Social <50m² e mais 40% para HIS ou HMP – Habitação de
Mercado Popular <70m². A ZEIS 3 define o Coeficiente de Aproveitamento igual a
4,0, a mesma Taxa de Ocupação de 0,70 e também não fixa um gabarito de altura.

A Operação Urbana Centro, estabelece um programa de melhorias para a

área central da cidade, cria incentivos e formas para sua implantação e dá outras
providências, como aumento do Coeficiente de Aproveitamento (CA) para 6,0, e
possibilita o espaço aéreo sobre as vias, para ligação das quadras e execução de
passarelas. Realmente possibilita um adensamento ainda maior possibilitando
construir mais no terreno, dividindo o custo do terreno por mais unidades, ajudando
na viabilidade dos empreendimentos.

Já o Projeto Nova Luz, Programa de Requalificação Urbana Nova Luz
(Emurb), criou um conceito de projeto para uma área delimitada, conforme mapa 09,
incluindo a ZEIS 3 da Luz, propondo uma definição de volumetria que limita a ação
da ZEIS e amarra uma concepção com definição de volumes e gabaritos que não
serão considerados para o desenvolvimento deste projeto.

No mapa 09, podem-se ver as duas áreas 67 e 76, com a delimitação do
Projeto Nova Luz em azul e a linha amarela delimitando a área da ZEIS 3. Podemos
notar também a proximidade com a estação da Luz de metrô, a Sala Julio Prestes, a
Estação Pinacoteca e a Estação da Luz.
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Mapa 09 – Planta de delimitação do Projeto Nova Luz e ZEIS 3
Fonte: Emurb – Nova Luz

Como diretrizes urbanísticas do Projeto utilizaremos o maior coeficiente de
aproveitamento disponível que é o CA = 6,0, com a Taxa de Ocupação igual a -0,7,
sem um gabarito de delimitação de altura.

Como se trata de um Estudo Preliminar, sem a pesquisa de documentações e
sem um fórum aberto a diálogos com os órgãos competentes que influenciam a
região, termos a liberdade desenhar uma intervenção urbana redistribua as áreas
construídas existentes em um novo desenho, que possa ilustrar as propriedades da
proposta defendida no Projeto Quadra a Quadra..
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6.4

Analise da demanda da Quadra estudada e da Quadra vizinha.

Para definirmos a demanda das duas quadras estudas, precisamos
quantificar os usos e as metragens de cada morador, para que o projeto atenda de
uma maneira coerente a situação atual de cada morador ou usuário e assim
responda com as mesmas características.

Neste estudo, como não estamos diretamente ligados aos usuários, faremos
um levantamento das metragens dos usos encontrados nas duas quadras e nos
preocuparemos em disponibilizar as áreas correspondentes sem, no entanto se
preocupar com a futura disposição final.

No mapa 06 das quadras 67 e 76, onde mostra o Levantamentos de Uso e
número de pavimentos dos imóveis, retiramos as metragens de uso comercial
especifico e de uso residencial, conforme tabela abaixo, e serão consideradas
verdadeiras para efeito de elaboração do projeto.

Quadra
IMOVEIS COMERCIAIS LOCAIS
IMOVEIS RESIDENCIAIS

76
2041,5
1517,2

67
3.447,5
2.826,5

total
5.489,0
4.343,7

Tabela 06 – Metragem quadrada dos usos atuais nas quadras 67 e 76

6.5

Definição do sistema construtivo.

O Estudo Preliminar do projeto será elaborado com a definição de dois
conceitos distintos de sistemas construtivos: um para edificações novas e outra para
reabilitação de edificações.

Para as novas construções utilizaremos edifícios em estrutura metálica
modular, permitindo flexibilidade na tipologia e no layout. Como o uso residencial e
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mais complexo do que o uso comercial e de serviço, as construções novas serão
privilegiadas as construção de moradias. Todos os elementos de fechamento e de
caixilharia estarão modulados pela estrutura, evitando geração de entulho ou perda
de material. As paredes internas de divisão das unidades serão executadas com
agregados feitos do entulho das demolições do próprio canteiro. As divisórias
internas das próprias unidades serão executadas com materiais leves ou de fonte
renovável, permitindo montagem e desmontagem para adequação dos layouts.

Ilustração 04 – Edifícios residenciais modulares - Layout

O modelo de reabilitação dos edifícios existentes será baseado na “limpeza”
das lajes, com a remoção de todas as instalações sanitárias, caixas de escadas e
elevadores que necessitariam se adaptar as novas normas vigentes. A laje passa a
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ser livre, com total flexibilidade de layout e assim pode-se anexar módulos, também
em estrutura metálica padronizadas, que atenderam as demandas necessárias. Este
conceito visa evitar reforço estrutura e facilitar o planejamento e execução das
obras.

Ilustração 05 – Edifício a reabilitar – anexos modulares

6.6

Concepção do Projeto
O projeto arquitetônico da proposta, cria um conjunto com diversos usos

interligados, de maneira funcional e equilibrada. A integração da quadra possibilitou
a circulação interna e a ligação deste espaço semi-público com o passeio,
permitindo criar áreas de convivência, espelhos d’água e áreas verdes.

Ilustração 06 – Base Comercial e esquema geral
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Para atender a demanda do comércio especifico local, muito evidente na vida
atual desta região central, é proposto um base comercial com térreo e sobreloja
voltadas para as atividades de comércio e serviço.

Ilustração 07 – Base Comercial e esquema geral

Acima desta base comercial, surge uma grande laje ajardinada, que se
destinada à área de lazer e convívio dos edifícios residências. Os espaços na base
da torre estarão disponíveis em formato de grandes salas de convivência que
poderão ser utilizados pelos próprios condomínios, como lazer, ou para oficinas
palestras e reuniões. Estes espaços também estarão disponíveis para que as
instituições públicas, ligadas ao bem estar social, educação e saúde, efetuem
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atendimentos, consultas, seminários e palestras. Este espaço será muito importante
para o convício das crianças e adolescentes, isolando um pouco o seu convívio
direto com a vida comercial do centro da cidade.

Ilustração 08 – Edifício Residencial

O conceito do edifício residencial resgata a linha modernista da arquitetura
paulista e é proposto em laminas, com todos os ambientes voltados para uma única
fachada, criando linhas continuas de caixilhos e vigas, delimitadas por empenas
laterais cegas e um coroamento reto superior.
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O Patrimônio Histórico restaurado será valorizado com a possibilidade de
criação de áreas verdes e praças, que possibilitam nos aberturas e acessos. Estes
espaços serão interligados aos passeios públicos, contribuindo novamente com a
permeabilidade e convívio social.

Ilustração 09 – Patrimônio Histórico.

Uma das praças propostas recebeu como inspiração um tema que
representam o comercio de elétricos e eletrônicos do local, é a Praça das Projeções,
delimitada por uma empena curva, é destinada a show de pirotécnica, projeções,
sonorizações e animação de luzes. E para prestigiar o comércio de instrumentos
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acústicos e eletrônicos, foi criada a Praça da Música, com palco e camarins,
dedicada a show e encontros.

Ilustração 10 – Base Comercial e esquema geral

O conjunto deverá ser atendido por subsolos de estacionamento, que
na noite atendam aos moradores e de dia, poderá ser destinado ao fluxo rotativo de
comércios e serviços.

O Conjunto Arquitetônico ganha uma grande importância como linguagem e
desenho urbano, e possibilita o adensamento populacional com funcionalidade e
eficiente para os usuários, e valorizando o ambiente urbano construído.
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6.7

Estudo de Viabilidade Preliminar

A Tabela de Viabilidade da Quadra 67, foi elabora com os dados obtidos
através do Levantamento Topográfico e de funções e tipologias elaborado pela
Emurb, e servirá somente como exercício de viabilidade, descrevendo as áreas a
serem construídas e reabilitadas, traçando um panorama total da intervenção
proposta.

A Quadra 67, possui um terreno de 8.600 m², e se aplicarmos o Coeficiente
de Ocupação de 6,0, permitido pela Operação Urbana Centro – OUC, teremos uma
total de área construída de 51.600 m². Considerando os edifícios tombados e os
edifícios a ser reabilitados teremos um total de 6.800 m², inclusos na área total
permitida. Somada a isto, esta prevista a construção de subsolos para
estacionamento que somaram mais 12.040 m², totalizando 63.640 m² de área
construída.

O comércio específico local, somada as quadras 67 e 76, utiliza hoje uma
área bruta de 5.489 m² e a proposta disponibiliza 9.030 m² de área bruta. As
residências ocupam hoje uma área bruta de 4.343,70 e o projeto disponibiliza uma
área total de 31.893. O projeto atende inicialmente a demanda das duas quadras, e
possibilitaria a continuidade do processo de remodelagem urbana proposta.

Preliminarmente, os resultados financeiros estão abaixo da expectativa de
mercado, pelos seguintes motivos: a) custo subsidiado as habitações, mantendo um
preço de R$ 1.500,00/m² das unidades habitacionais, para manter os preços
acessíveis e dentro dos financiamentos disponibilizados pela CEF; b) estimativas
pessimistas da média dos valores para comprar de terreno e imóvel, R$ 1.000,00/m²
terreno e R$ 500,00/m² de edificações e considerando valor de obra de construção
nova para reabilitação de edifícios existentes; custos diretos com projetos,
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comercialização, contratos, taxas e impostos também foram considerados em um
cenário pessimista, não sendo descontados todos os incentivos fiscais que a área
disponibiliza aos investidores. Mas se observarmos o resultado 2 da tabela, que
compreende um corte de 50% nestes custos diretos, através de parcerias e
incentivos fiscais, os resultados já começam a se aproximar de um resultado de
20%, e sinaliza de maneira satisfatória ao mecardo imobiliário.

Portanto, a partir deste Estudo de Viabilidade Preliminar a proposta apresenta
potencial positivo e mereceria um aprofundamento de sua viabilidade.
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TABELA DE ÁREAS

TIPOLOGIA

PROJETO QUADRA A QUADRA

PROJETO QUADRA A QUADRA
medidas - m
a
b
86
100

Terreno
Construcoes Excistentes
Passeio - largura

m²
8.600
6.800

2
6,00
0,70

CA
TO

51.600
6.020

Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)

% area comum
25,0%
25,0%
16,6%
16,6%
16,6%
subtotal

Construção
Terreo existente
Sobreloja existente
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
subtotal
Subsolos

nº pav
0,40
0,40
0,30
0,30
0,15
4,29
0,15
5,21
0,70

m²
1
1
1
1
1
28
1
2

subtotal

3.400
3.400
2.620
2.620
1.319
36.923
1.319
51.600
12.040
63.640

Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

Subsolos

50%

Residencial

100,0%
100,0%
100,0%
TOTAL

Comercial

Serviços

Institucional

4.515

30.794
1.100
31.893
62%

4.515
9%

4.515
9%

1.100
2%

6.020
37.913

4.515

4.515

1.100

12.040
63.640

1.100

5.980
1.301
744
71.665

Valor/ m²
Valor unitario
1.500,00
75.000,00
3.000,00
210.000,00
3.000,00
210.000,00

VGV
47.839.908,00
13.545.000,00
13.545.000,00

1.100

5.980
1.301
744
23.622

TOTAL
6.020
6.020
1.319
36.923
1.319
51.600
100%

4.515

6.020
15.597

subtotal
Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

Comum
1.505
1.505
219
6.129
219
9.577
19%

37.913

4.515

4.515

VALOR GLOBAL DE VENDA - VGV
PROJETO QUADRA A QUADRA

0,70

5.980,00
1.301
744
8.025
71.665

subtotal
TOTAL

Residencial
Comercial
Serviços

78%
11%
11%
100%

Vagas - Subsolos

CUSTOS DA CONSTRUÇÃO
PROJETO QUADRA A QUADRA
Construção
Térreo
Sobreloja
Laje jardim - semi publico
Pavimento Tipo
Cobertura (uso diverso)
Subsolos
Paisagismo
Área verde no terreo
Laje Jardim
Passeos e acessos

6.020

4.214.000,00

6.020
1.319
36.923
1.319
12.040

700,00
700,00
900,00
700,00
700,00

4.214.000,00
923.066,67
33.230.400,00
923.066,67
8.428.000,00

5.980
1.301
744
71.665

150,00
200,00
100,00
A

897.000,00
260.266,67
74.400,00
53.164.200,00

UH - m²
50,0
70,0
70,0
11,0

nº unidades
638
65
65
547

1.600,00

46.943
1.100
15.597
63.640

Institucional/ Lazer
Área Comum
R$/m²
700,00

31.893
4.515
4.515
40.923
6.020

B

RESULTADO
PROJETO QUADRA A QUADRA
Terreno
Construção Existente
Projetos
Construção
Infraestrutura
Comercialização
Despesas Contratuais
Impostos
Taxas, Seguros, etc
Registro da Incorporação

base
8.600
6.800
3,00%
100%
3,00%
3,00%
1,00%
3,00%
1,75%
0,15%

R$ referencial
1.000,00 m²
500,00 m²
A
A
A
B
B
B
B
B
C

Margem
50%

8,90% B
3,00% A
RESULTADO 2

VGV
Gastos

B
C
RESULTADO

Tabela 07 – Planilha de Viabilidade Preliminar

17.600,00

8.600.000,00
3.400.000,00
1.594.926,00
53.164.200,00
1.594.926,00
2.536.857,24
845.619,08
2.536.857,24
1.479.833,39
126.842,86
75.880.061,81

11,33%
4,48%
2,10%
70,06%
2,10%
3,34%
1,11%
3,34%
1,95%
0,17%
100%

3.763.004,91
797.463,00
13.242.314,09

16%

84.561.908,00
75.880.061,81
8.681.846,19

10,27%

9.632.000,00
84.561.908,00
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7.

CONCLUSÕES

A proposta de remodelagem urbana do Projeto Quadra a Quadra apresentada
nesta Dissertação pretende ser uma alternativa viável para que o processo de
renovação da área central tenha agilidade e alcance os objetivos necessários para
contribuir com o desenvolvimento sustentável da cidade de São Paulo.

A dificuldade de implantação do projeto será a articulação entre os diferentes
setores envolvidos neste processo de recuperação urbana abrangendo questões
políticas, sociais, econômicas, culturais e financeiras, respeitando as reividicacoes
dos movimentos sociais, dos agentes públicos e privados.

O grande desafio deste projeto é a viabilização da primeira Quadra, que
abriria espaço para as primeiras movimentações de propriedade, atuando como
importante moeda de negociação com os próximos áreas, beneficiando proprietários
e agentes.

Superados os desafios relacionados ao longo deste trabalho, o Projeto
Quadra a Quadra, poderá servir como um importante modelo de remodelagem
urbana, atendendo os princípios do desenvolvimento urbano sustentável, com
agilidade e escala que São Paulo precisa.
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