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RESUMO

A presente dissertação busca analisar as ações governamentais para a provisão de
empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) a serem inseridas em Áreas de
Proteção e Recuperação de Mananciais na cidade de São Paulo, assim como a contribuição
da Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS 4) para a sua implementação. O método de
pesquisa utilizou dois recortes para delimitar o universo da pesquisa: territorial, com a
escolha da região da Prefeitura Regional de Capela do Socorro e temporal, com a adoção
do período de anos de 2013 a 2016. A ocupação irregular de moradias em áreas de
proteção das represas do Guarapiranga e da Billings gerou como consequência a perda da
qualidade da água, causada diretamente pela redução das áreas permeáveis e pelo
lançamento de efluentes domésticos sem tratamento nas represas, estando muitas destas
habitações localizadas em áreas de riscos geológicos. Com as obras de urbanização
necessárias para a mitigação dos impactos ambientais provocados por estas ocupações,
algumas famílias necessitam ser removidas e, somadas àquelas que habitam áreas de
riscos, passam a integrar o déficit habitacional municipal. Nesse cenário, a ZEIS 4 tem a
função de ser um banco de terra para a provisão de habitação a essa população removida
de suas moradias. Conforme dados obtidos com a Prefeitura do Município de São Paulo, no
final do ano de 2016 foram identificados 22 empreendimentos de HIS a serem construídos
em Capela do Socorro, onde cerca de 70% destes seriam implantados em ZEIS 4. Apenas
um único empreendimento, com 1.188 unidades habitacionais foi entregue, resultado de
ações conjuntas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, representando cerca de 15%
das moradias necessárias para atender as realocações previstas pelo Plano Municipal de
Habitação para o período, demonstrando uma baixa efetividade da política habitacional. O
empreendimento concluído foi utilizado como estudo de caso para as análises de sua
inserção urbana (e consequentemente examinar se as ZEIS 4 possuem um entorno
adequado para as moradias) e da habitabilidade de seus apartamentos para avaliação da
qualidade da produção habitacional de interesse social produzida.

Palavras-chave: Zona Especial de Interesse Social. Habitação Social. Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais.
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ABSTRACT
Social housing in ZEIS 4: Capela Do Socorro study, São Paulo city
This dissertation aims to analyze government actions for the provision of Social Interest
Housing (HIS) projects to be included in Water Resources Protection and Recovery Areas in
the city of São Paulo, as well as the contribution of the Special Social Interest Zone 4 (ZEIS
4) for its implementation. The research method used here consisted of using two views to
delimit the research: territorial view, considering the region of the Regional Municipality of
Capela do Socorro and timing view, considering the years from 2013 to 2016. The irregular
occupation of houses in protected areas of Guarapiranga and Billings dams, caused the loss
of the water quality due to the directly reduction of permeable areas and the discharge of
domestic efluent into dams. Many of them are located in geological risk areas. Due to the
urbanization works necessary to mitigate the environmental impacts caused by these
occupations, some families need to be removed and added to those ones that inhabit areas
of risk, they become part of the municipal housing deficit. In this scenario, ZEIS 4 has the
function of being a land bank for the provision of housing to this population removed from
their dwellings. According to data obtained from the Municipality of São Paulo, at the end of
2016, 22 HIS projects were identified to be built in Capela do Socorro, where about 70% of
these would be implemented in ZEIS 4. Only one 1,188 housing units were delivered as a
result of joint actions by the Federal, State and Municipal Governments, representing about
15% of the housing needed to meet the reallocations foreseen by the Municipal Housing
Plan for that period, demonstrating a low effectiveness of housing policy. The completed
project was used as a case study for the analysis of its urban insertion (and, consequently, to
examine if the ZEIS 4 have a suitable environment for the dwellings) and the habitability of its
apartments, to evaluate the quality of the housing production of interest produced.

Keywords: Special Social Interest Zone. Social Interest Housing. Water Resources
Protection and Recovery Areas
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1

INTRODUÇÃO
O termo ―moradia‖ nos remete à ideia que ela seja uma estrutura física,

exemplificada numa edificação constituída de teto, paredes e piso, cuja função é
estabelecer um espaço de acomodação, proteção e refúgio para um indivíduo ou um
grupo de pessoas.
Conforme a Organização das Nações Unidas (1991), moradia também é um
espaço que ofereça condições de salubridade, de segurança e com um tamanho
mínimo para que possa ser considerada habitável. Deve ser dotada de instalações
sanitárias adequadas, atendida por serviços públicos essenciais (entre os quais
água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e
transporte coletivo) e acesso aos equipamentos sociais e comunitários básicos
(postos de saúde, praças de lazer, escolas públicas, etc.).
Uma moradia adequada para todos os indivíduos e suas respectivas
comunidades é um direito que todos deveriam desfrutar, mas apesar disso, bilhões
de pessoas no mundo vivem em condições inadequadas de habitação, incluindo os
habitantes de países considerados ―ricos‖ e ―desenvolvidos‖.
Na cidade de São Paulo há parte da população de baixa renda que não
possui acesso a uma moradia adequada, habitando assentamentos informais que
não garantem condições salubres da edificação e/ou estão expostos a despejos
forçados. O agravamento da crise habitacional ocorreu com o crescimento
populacional iniciado na virada do século XIX para o XX, sendo potencializado entre
as décadas de 1940 a 1970, motivado pela intensa industrialização e crescimento
econômico, gerando também como consequência a expansão da mancha urbana do
município.
A expansão urbana da cidade fez com que os usos instalados nas regiões
periféricas

ocupassem

as

imediações

dos

mananciais

utilizados

para

o

abastecimento de água. Segundo Santoro, Ferrara & Whately (2008), até o ano de
1949 a mancha urbana não se aproximava dos reservatórios do Guarapiranga e da
Billings. Entre 1949 a 1962, a área urbanizada da cidade havia dobrado de tamanho

21

e se iniciou a ocupação sobre os mananciais1 de forma veloz.
As moradias que se instalaram irregularmente ao longo dos anos próximas
das represas lançaram efluentes domésticos não tratados, sendo essa ação uma
das principais responsáveis pela piora da

qualidade

da água,

trazendo

consequências negativas para a população local e a todos que são abastecidos por
estes reservatórios de água.
Nesse cenário, na década de 1970 o Governo Estadual2 emitiu legislações
para restringir a ocupação urbana dos mananciais,

com a promulgação da

Legislação de Proteção dos Mananciais (LPM), composta pelas Leis Estaduais nº
898/1975 e 1.172/1976 e o Decreto Estadual nº 9.714/1977.
Segundo Alvim (2006) e Richards (2011), a LPM foi insuficiente para tratar o
conflito entre a busca por moradia (provocada pela ausência de políticas
habitacionais) e a proteção ambiental, produzindo um efeito contraditório e inclusive
contribuindo

para

a

degradação

ambiental,

induzindo

a

ocupação

por

assentamentos informais em áreas que deveriam ser preservadas, por causa da
dificuldade de instalação de empreendimentos formais provocada pela LPM. Como
essas ocupações não possuem infraestrutura de saneamento básico, contribuíram
com o aumento da degradação do meio ambiente.
Na década de 1990 iniciaram-se as políticas de recuperação socioambiental,
com a implementação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do
Guarapiranga (Programa Guarapiranga) em 1994 e a criação de uma Lei de
Proteção e Recuperação de Mananciais no ano de 1997 (Lei Estadual nº 9.866) que
define as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM).

1

Mananciais são os corpos d’água superficiais e subterrâneos, como nascentes, aquíferos, rios,
lagos, córregos, riachos, reservatórios e represas, definidos pela Lei Estadual nº 9.866/1997. Na
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), as sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do
Alto do Tietê (Cabeceiras; Cotia- Guarapiranga; Billings-Tamanduateí; Juqueri – Cantareira;
Jusante Pinheiros – Pirapora; Penha – Pinheiros) são uma das principais fontes de abastecimento
água para a população.

2

A Constituição Federal (Brasil, 1988) definiu a organização político-administrativa do país, que
compreende a União, Estados, o Distrito Federal. Com relação a competência de elaboração de
legislação, cabe à União legislar sobre normas gerais e elaborar planos nacionais e macroreginais (exemplificados pela Política Nacional do Meio Ambiente e o Plano Nacional de
Habitação); Compete ao Estado legislar quanto à ordenação do território estadual em matérias
exemplificadas como meio ambiente natural e cultural (Leis de que definem as Áreas de Proteção
e Recuperação aos Mananciais e Planos de Desenvolvimento Regional e Metropolitano); e
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (leis exemplificadas pelo Plano
Diretor e Código de Obras).
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Como essa nova legislação, o Governo Estadual instituiu para essas regiões
um modelo de planejamento e gestão, com introdução de instrumentos de caráter
urbano-ambiental para a recuperação das áreas degradadas, respeitando as
particularidades de cada sub-bacia (RICHARDS, 2011). Esse processo culminou na
década seguinte, com a criação de leis específicas de mananciais para as subbacias do Guarapiranga (Lei Estadual nº 12.233/2006) e da Billings (Lei Estadual nº
13.579/2009).
Na década de 2000 o Programa Guarapiranga se expandiu para outros
mananciais, surgindo assim o Programa Mananciais, com o objetivo de executar
obras de recuperação urbana, como urbanização de favelas e adequação de
infraestrutura dos bairros, para a mitigação dos impactos ambientais provocados
pela ocupação. Com essas obras, houve a necessidade de remoção de algumas
famílias, que somadas àquelas que moravam em áreas de riscos geológicos,
passaram a integrar a população que compõe o déficit habitacional existente no
município.
Em paralelo, no âmbito municipal, a Prefeitura de São Paulo elaborou o Plano
Diretor Estratégico no ano de 2002, implementando o instrumento urbano da Zona
Especial de Interesse Social (ZEIS), com o objetivo de ampliar o acesso da
população de mais baixa renda à terra urbanizada e a uma moradia adequada.
Existem dois tipos de ZEIS: uma com a finalidade de permitir a urbanização e
regularização fundiária de assentamentos precários (definidas por muitos autores
como ZEIS de áreas ocupadas) e outra com o propósito de destinar terras vazias e
subutilizadas na cidade para a provisão de Habitação de Interesse Social (definidas
por muitos autores como ZEIS de áreas vazias ou subutilizadas).
Na cidade de São Paulo, em territórios localizados em APRM, foi elaborada a
Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS 4), um tipo de ZEIS de áreas vazias que
possui como principal característica a provisão de Habitação de Interesse Social
(HIS) para atender a população removida de áreas de risco e obras de urbanização
executadas por ações governamentais, como o Programa Mananciais.
Como um zoneamento urbano não é um único elemento suficiente para
concretizar a implementação de um uso planejado, esta dissertação também analisa
quais foram as estratégias complementares executadas pelo poder público para a
promoção de habitação popular em ZEIS 4, utilizando na pesquisa os recortes
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temporal (período entre os anos de 2013 a 2016) e territorial (a região de Capela do
Socorro) para a obtenção de dados.
Foi selecionado o empreendimento ―América do Sul‖ para avaliar a qualidade
da moradia, através das análises da habitabilidade das UHs (considerando os
parâmetros definidos pelas legislações vigentes e aplicáveis ao tema) e da inserção
urbanística do empreendimento.
Esta dissertação está estruturada em 5 partes.
A primeira parte – Considerações Gerais sobre a Questão Habitacional no
Brasil – aborda os conceitos referentes à moradia e sua contextualização à realidade
brasileira, o déficit habitacional existente no país, contendo um breve histórico da
política habitacional nacional, incluindo o Programa Minha Casa Minha Vida.
A segunda parte – A Área de estudo: O Município de São Paulo e a Região
de Capela do Socorro – refere-se à temática da habitação no contexto do município
de São Paulo e em Capela do Socorro. Contém textos sobre o aspecto histórico do
acesso à moradia e a influência que a ausência de políticas habitacionais fez que
ocorressem ocupações irregulares em APRM, com a análise da situação
habitacional atual utilizando os dados do Plano Municipal de Habitação.
A terceira parte – Questões pertinentes à provisão de habitação social em
Capela do Socorro – trata assuntos como a influência do preço da terra para a
moradia e as legislações estaduais e municipais que especificam os índices
urbanísticos, que regulamentam a construção de habitação social e que definem os
seus beneficiados e as ações governamentais utilizadas com o propósito de efetivar
os projetos de habitação social.
A quarta parte – Estudo de Caso: Empreendimento “América do Sul” –
contém o levantamento dos dados sobre os recursos e as ações utilizadas para a
construção do único empreendimento habitacional edificado durante o período
estudado, contendo também a análise da qualidade habitacional fornecida aos seus
moradores.
A quinta parte – Considerações finais – contém a síntese das principais
conclusões obtidas durante esta dissertação, com reflexões sobre questões que
intervieram e que influenciarão no futuro próximo a concretização ao acesso à
moradia de qualidade em áreas de APRM.
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2

OBJETIVOS

A pesquisa sobre o processo de implantação de Habitação de Interesse
Social inserida em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais e em Zona
Especial de Interesse Social 4, possui os seguintes objetivos gerais e específicos:

2.1

Objetivo Geral
O objetivo geral do trabalho é analisar as ações executadas pela

administração pública para a provisão de Habitação de Interesse Social com o
propósito de atender as populações removidas de áreas de risco e de obras de
urbanização de assentamentos precários localizados em Áreas de Proteção e
Recuperação de Mananciais no município de São Paulo e avaliar a contribuição da
Zona Especial de Interesse Social 4 para a provisão de moradias de boa qualidade.

2.2

Objetivos Específicos
Para atender ao proposto nos objetivos gerais, esta pesquisa utilizou a região

de Capela do Socorro como área de estudo e a gestão municipal do período de 2013
a 2016 para definir os objetivos específicos. São eles:


Especificar e analisar os parâmetros de uso e ocupação do solo destinados
aos projetos de Habitação de Interesse Social a serem implantados em
terrenos localizados em Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS 4) e em
Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) das Bacias do
Guarapiranga e da Billings, para identificar possíveis conflitos existentes nas
legislações municipal e estadual, que possam dificultar o entendimento das
pessoas

envolvidas

e

morosidade

para

o

licenciamento

dos

empreendimentos.


Identificar as ações estratégicas para a provisão de habitação de interesse
social em ZEIS 4 e APRM adotadas pela gestão municipal para atender o
déficit habitacional local, tais como a identificação do público beneficiado, a
fonte de recursos financeiros destinados à aquisição de terrenos para a
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implantação e a construção dos empreendimentos, assim como os agentes
responsáveis pelas obras.


Apontar os empreendimentos habitacionais planejados pela gestão municipal
e levantar sua situação com relação às suas implantações e analisar a
contribuição da ZEIS 4 para o processo de viabilização destas habitações
populares em APRMs de Capela do Socorro.



Identificar os empreendimentos habitacionais que foram concluídos e
entregues aos moradores, selecionando um destes para refletir sobre a
qualidade de moradia proporcionada, utilizando como parâmetros a análise da
habitabilidade das unidades habitacionais e o estudo sobre a inserção
urbanística do empreendimento.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a elaboração desta pesquisa foram definidos dois recortes, um temporal

e outro territorial, objetivando as pesquisas para a identificação das políticas
públicas para a habitação social.
Foi escolhido o território da Prefeitura Regional Capela do Socorro, que
contém as sub-bacias hidrográficas das represas Billings e Guarapiranga. A escolha
foi motivada pela extensão territorial e pela densidade demográfica significativa em
relação ao total do município (respectivamente 8,8%3 e 5,3%4) e por conter os
perímetros das Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) das
represas mencionadas.
Quanto ao recorte temporal, foi selecionado o período entre os anos de 2013
e 2016, para a identificação dos empreendimentos de HIS construídos e em fase de
projeto e para caracterizar os recursos utilizados pelo poder público para a provisão
da habitação, assim como os recursos financeiros destinados para a aquisição da
posse da terra e para a realização das obras dos empreendimentos. Foi utilizado o
período de quatro anos por permitir a análise das políticas habitacionais durante
uma gestão municipal completa.
Por ser o único que foi concluído e entregue aos moradores, o
empreendimento ―América do Sul‖ foi utilizado como estudo de caso para a
identificação das ações necessárias para a sua viabilização. Também foram
realizadas as análises da habitabilidade das unidades habitacionais e da inserção
urbanística do empreendimento para averiguar se é proporcionada uma moradia
adequada e de qualidade aos beneficiados.
Com essas definições preliminares, foram desenvolvidas as seguintes
atividades:

3
4

São Paulo (Município), 2009a.
São Paulo (Município), 2016c.
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Atividade 1 – Levantamento, análise e revisão de dados e referências
Levantamento, análise e revisão de referências com temas sobre Habitação

Social, Zona Especial de Interesse Social e Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais. Foram consultados artigos, livros, monografias, dissertações de
mestrado e teses de doutorado, elaborados no Brasil e no exterior.
Nessa etapa também foram levantados os dados disponibilizados por
instituições

de

pesquisas

de

relevância

nacional5,

o

sistema

de

dados

6

georreferenciados disponibilizados por órgãos municipais e estaduais e os dados
fornecidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal por meio do Serviço de
Informação ao Cidadão7.
Para obtenção de informações e mapas pertinentes aos temas desta
dissertação, foram consultadas as legislações municipais, estaduais e federais8.


Atividade 2 – Redação de textos e elaboração de mapas
Com os resultados obtidos na Atividade 1, foi elaborado a redação da base

teórica, utilizando tabelas, quadros e gráficos para melhor explanação do conteúdo.
Por meio de softwares de computador foram elaborados mapas para localizar
espacialmente diversos dados obtidos no levantamento, com o intuito de otimizar a
exposição destes mesmos dados.


Atividade 3 – Análise do Estudo de Caso

Para o estudo de caso foram aplicados dois métodos com o objetivo de
examinar a qualidade da moradia fornecida:


Análise da habitabilidade das unidades habitacionais, verificando se as
dimensões dos seus ambientes proporcionam condições básicas aceitáveis

5

Como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro.
6
Conforme:São Paulo (Estado) (2017a), São Paulo (2017b) e São Paulo (Município) (2017a).
7
Foram realizadas consultas junto ao Ministério das Cidade e Caixa Econômica Federal (Governo
Federal), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Governo Estadual) e as Secretarias de
Habitação, Licenciamento e Urbanismo da Prefeitura de São Paulo
8
Quanto a legislação municipal de São Paulo, foram consultados o Plano Diretor, a Lei de Uso e
Ocupação do Solo e os atos normativos específicos sobre Habitação de Interesse Social vigentes. A
legislação estadual que trata a questão das Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais
(APRM) das represas do Guarapiranga e da Billings. O Estatuto da Cidade é um exemplo da
legislação federal pesquisada.
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de habitação, considerando os parâmetros mínimos para ambientes, tendo
como referências legislações como o Código de Obras e Edificações do
município de São Paulo e o Código Sanitário do Estado de São Paulo;
Normas como a de Desempenho de Edificações (NBR 15.575-1/2013) e
Acessibilidade a Edificações (NBR 9.050/2015); Recomendações elaboradas
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).


Análise do entorno do empreendimento com a aplicação da ―Ferramenta de
Avaliação de Inserção Urbana para empreendimentos de faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida‖, elaborado pelos autores Rolnik et al
(2014), com o intuito de avaliar a localização, a integração com o entorno e o
desenho urbano do empreendimento, verificando se são proporcionadas aos
moradores as condições aceitáveis de acesso a serviços e equipamentos
públicos, assim como à cidade como um todo.



Atividade 4 – Conclusões

É realizada a síntese das principais conclusões obtidas no desenvolvimento
desta dissertação, obtidas por intermédio da análise dos dados e do estudo de caso,
com o propósito de reflexão sobre as ações realizadas pelos governos para a
implantação de Habitação de Interesse Social na cidade de São Paulo em Área de
Proteção e Recuperação aos Mananciais, assim como a contribuição da Zona
Especial de Interesse Social 4 para efetivação de uma habitação popular inserida
em um local com um entorno que possibilite uma moradia adequada.

29

4

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A QUESTÃO HABITACIONAL NO
BRASIL
Nesse capítulo são abordados conceitualmente as questões sobre moradia e

o déficit habitacional incidentes no Brasil.

4.1 Conceitos sobre direito à moradia

Neste item são abordados o conceitos de direito à moradia e o déficit
habitacional no Brasil.

4.1.1 O direito à moradia

A habitação é uma estrutura física, cuja função é constituir um espaço
de moradia e abrigo para um indivíduo ou um grupo destes.
O direito à moradia adequada é consagrado em vários instrumentos
internacionais de direitos humanos. Entre estes se destacam a Declaração Universal
dos Direitos Humanos (art. 25.1)9 e o Pacto Internacional sobre os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11.1)10.
O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONUHABITAT, 2011), definiu como moradia adequada na Agenda Habitat11 II de 1996:
―Moradia adequada significa mais do que ter um teto sobre a cabeça.
Significa também privacidade adequada; espaço adequado; acessibilidade
física; segurança adequada; segurança da posse; estabilidade e
durabilidade estrutural; iluminação, calefação e ventilação adequadas;
infraestrutura básica adequada tal como serviços de abastecimento de
água, esgoto e coleta de lixo, qualidade ambiental e fatores relacionados à
saúde apropriados; e localização adequada no que diz respeito ao local de
trabalho e aos equipamentos urbanos: os quais devem estar disponíveis a
um custo razoável (...) Fatores relacionados ao gênero e à idade (...) devem
ser considerados‖. (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos
12
Humanos, 2011, p.6) .

9

Organização das Nações Unidas – ONU (1948).
Organização das Nações Unidas – ONU (1966).
11
Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável.
12
Parágrafo 60 do relatório;
10
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A ONU-HABITAT realizou em 2016 o Habitat III11, com a participação de 193
países, que resultou no documento ―Nova Agenda Urbana‖, com o intuito de orientar
a urbanização sustentável pelos próximos 20 anos. No documento, os Estados
participantes se comprometem a estimular uma variedade de ofertas de habitação
para as diferentes grupos da população:
―Nos comprometemos a estimular a provisão de diversas opções de
moradia adequada que sejam seguras, baratas e acessíveis para os
membros de diferentes grupos de renda da sociedade, tendo em conta a
integração socioeconômica e cultural das comunidades marginalizadas,
sem-teto e pessoas em situação de vulnerabilidade e evitar a segregação
13
(...).‖.(Organização das Nações Unidas, 2017, p.8) .

4.1.2 Definindo o déficit habitacional

A política de habitação de um local é fundamentada na identificação de um
conjunto de situações concretas que afetam indivíduos ou grupos, como uma forma de
apontar a presença de necessidades habitacionais insatisfeitas (Programa das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos, 2015).
A observação destas necessidades se relaciona com diversos tipos de
diagnósticos, dentre estes, a carência absoluta de habitação, assim como o acesso
inadequado ou deficiente da mesma, como o não atendimento aos padrões mínimos de
qualidade e de segurança. Na medida em que essas necessidades podem ser descritas
e quantificadas com auxilio de indicadores estatísticos, é possível mensurar um déficit
habitacional (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, 2015).
Existem três aspectos básicos que definem a situação habitacional de uma
determinada região: a quantidade de habitações (estoque habitacional), a quantidade
faltante em função do número de UH (déficit quantitativo) e quantas moradias não
conseguem cumprir os padrões mínimos de habitabilidade, e por conseqüência não
permitindo uma qualidade de vida decente e adequada para os seus moradores (déficit
qualitativo).
Quanto ao déficit quantitativo, não basta saber o número de unidades existentes e
o de habitantes. É necessário também prever o crescimento demográfico, o avanço da
transição urbana, a redução do tamanho das famílias e a política de acesso ao solo e à

13

Artigo 33 do documento, trecho traduzido pelo autor.
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moradia para os pobres, por exemplo. São incluídos também o número de lugares
secundários que coabitam uma mesma casa e quantas habitações que estando em
condições precárias, necessitariam ser substituídas (Programa das Nações Unidas
para os Assentamentos Humanos, 2012).
O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (2012)
indica que o déficit qualitativo é ainda mais difícil de ser estimado, por se tratar de um
fenômeno mais amplo, com múltiplas causas e manifestações. A carência habitacional
teria relação, por exemplo, com a falta de acesso a serviços públicos e a materiais de
construção adequados. Muitas destas moradias estão localizadas em assentamentos
precários, localizados em áreas segregadas socialmente e espacialmente, como é o
caso de favelas.
O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (2012)
define como ―lugar de assentamento precário‖ uma moradia que abriga um grupo de
pessoas sob o mesmo teto em uma zona urbana que carece de uma ou mais das
seguintes condições:
1 - Uma moradia durável de natureza permanente que proteja contra condições
climáticas adversas. 2 - Um espaço suficiente, o que significa que não mais de
três pessoas compartilhando um quarto; 3 - Acesso fácil a água potável em
quantidade suficiente e a um preço razoável. 4 - Acesso a um saneamento
adequado: latrina privada ou pública compartilhada com uma quantidade
razoável de pessoas. 5 - Posse segura para evitar os despejos forçados.
(Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, 2012,
p.64).

4.1.3 Políticas habitacionais na região: subsídios habitacionais

Um importante instrumento de política pública habitacional existente no
continente da América do Sul é o subsídio à moradia, que são recursos públicos não
reembolsáveis, que geralmente são disponibilizados em dinheiro, facilidade de crédito,
redução de custos associados à habitação e outros complementos.
Por este mecanismo, o Estado concede para as pessoas de baixa renda,
dinheiro ou abono para complementar sua capacidade econômica, com o intuito de
facilitar seu acesso a uma habitação social produzida pelo mercado. Este tipo de
ação, além de ajudar as famílias, busca aumentar o estoque habitacional através da
produção privada, incentivando também o setor da construção e, por consequência, a
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dinâmica econômica do país. Esse mecanismo é conhecido como ―subsidio por
demanda‖ (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, 2012).
Nos anos de 1980, o governo do Chile foi pioneiro em utilizar esse recurso para
reduzir o déficit quantitativo habitacional. Posteriormente, países como Colômbia,
Costa Rica, México e o Brasil (no caso o Programa Minha Casa Minha Vida) também
adotaram sistemas de subsídios para a construção, aquisição ou melhoria das
moradias.
Mas para que essa política de subsídios alcance seus objetivos e se mantenha
sustentável, é necessário que seja utilizada com cautela para não gerar custos
sociais, econômicos e ambientais.
Segundo o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
(2012), as principais fragilidades da política de subsídios são a localização (em
regiões desprovidas de infraestrutura urbana e/ou áreas suscetíveis a processos de
inundação, por exemplo), o projeto e a qualidade das habitações subsidiadas. Quando
esses componentes são determinados pelo mercado, a pressão para baixar os custos
leva a escolha de terrenos extremamente periféricos para a implantação dos
empreendimentos, gerando condições de habitabilidade insuficiente.
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4.2

A questão da moradia no Brasil

Neste item são abordados o déficit habitacional no Brasil e um breve histórico
das políticas habitacionais adotadas no país.

4.2.1 Contextualização e déficit habitacional no país

O déficit habitacional urbano existente no país se iniciou por conta da rápida
urbanização, pela desigualdade social provocada pela concentração de renda e por
consequência também ao longo dos anos da falta de uma política habitacional de
interesse social.
Para Ferreira & Motisuke (2007), ―o problema da falta de acesso à habitação
remonta ao período da colonização, e não pode ser separado da questão do acesso
à propriedade da terra‖ (FERREIRA & MOTISUKE, 2007, p. 37).
Até o ano de 1850, ano da promulgação da Lei de Terras nº 601 (que instituiu
a propriedade fundiária urbana e rural no Brasil), a terra não possuía valor comercial.
Até então, a posse era obtida através de sesmarias14, mecanismo que perdurou até
vésperas da independência do país em 182215. No intervalo entre 1822 a 1850
houve o predomínio da ocupação de áreas desocupadas por posseiros e conforme
Maricato (1997), foi um período que consolidou de fato o latifúndio brasileiro, com a
ampla e indiscriminada ocupação das terras e expulsão dos pequenos posseiros
pelos grandes proprietários rurais.
Segundo Nozoe (2005) a Lei de Terras16 mudou a concepção da propriedade
da terra, tornando-se um tipo de mercadoria a ser adquirida na proporção do poder
econômico do seu comprador e segundo Martins (1979), essa lei substituiu a
propriedade de escravos pela propriedade da terra, como sinal de riqueza e como
forma de acumulação.

14

15
16

Sesmarias eram extensas doações de terra realizadas pela coroa portuguesa, durante o período
colonial, sendo o único meio de obtenção de terras e seu título de propriedade nesse periódo.
Pequenos produtores apropriaram-se de terras devolutas mediante simples ocupação, conhecida
como posse.
Foi suspensa a concessão de terras conforme a Resolução Federal nº 76 de 17 julho de 1822.
Conforme Nozoe (2005), a Lei de Terras incluiu também dispositivos para a revalidação de
doações passadas e normas para a legitimação das posses mansas e pacíficas.
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Até o final do século XIX, o desenvolvimento econômico brasileiro era baseado
em grandes propriedades agrárias, onde o que era produzido era destinado à
exportação. Como as oportunidades de trabalho eram no campo, a maior parte da
população vivia em áreas rurais.
No início do século XX, o início da industrialização e fatores como a crise
econômica mundial de 1929 (e por consequência a crise da exportação do café, base
na época da economia brasileira), fizeram com que milhares de desempregados
buscassem melhores condições de vida nas cidades.

Isso gerou uma radical

mudança demográfica no país, resultando numa intensa e desordenada migração
populacional para os centros urbanos.
Com a rápida industrialização na década de 1950, ocorrida no país (durante o
governo de Kubitschek, a partir do Plano de Metas) e em muitos outros do hemisfério
sul, incentivada pelo deslocamento de indústrias multinacionais de países
considerados desenvolvidos (motivadas pela existência de insumos e mão-de-obra
local barata) ocorreu uma intensa migração rural-urbana no Brasil, principalmente da
região Nordeste em direção aos pólos industriais do Sudeste do país.
O Gráfico 1 ilustra a evolução da urbanização no Brasil, onde a partir da
década de 1970 a população residente em áreas urbanas passou a ser superior
àquela residente em áreas rurais, chegando a representar 84,4% da população total
do país no ano 2010.
Gráfico 1 - Evolução da população urbana e rural no Brasil no período de 1950-2010
População Urbana

População Rural

160.925.804

33.993.332

31.845.211

29.829.995

1980

123.076.831
110.875.826

36.041.633

82.013.375
39.137.198

1970

52.904.744

38.987.526

1960

41.603.839

1950

32.004.817

33.161.506

18.782.891

137.953.959

1991

1996

2000

2010

Fonte: Censos Populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. In: INSTITUTO DE
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (2016).
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Segundo Oliveira (2003) ocorreu neste período a superexploração da força de
trabalho, por conta da manutenção da existência de mão-de-obra barata que permitiu
que o capital financeiro estrangeiro produzisse bens a preços competitivos
internacionalmente, reconhecendo esse acontecimento como ―industrialização de
baixos salários‖17. Ao contrário da industrialização ocorrida nos países centrais com a
política de Bem-Estar social, o aumento populacional ocorrido nos centros urbanos do
país não foi acompanhado por ações do Estado que garantisse condições mínimas de
infraestrutura urbana e moradia, não criando assim exigências que aumentassem o
custo de reprodução da força de trabalho. No aspecto da urbanização, com a
ausência de suporte público para essas questões de infraestrutura urbana e
habitação, a autoconstrução na periferia das cidades foi a solução encontrada pela
população de baixa renda para a questão da moradia. A autora Ermínia Maricato
chama similarmente o processo como ―urbanização com baixos salários‖.
Spinola (2010) aponta que a urbanização no Brasil, principalmente a partir da
metade do século XX, se caracteriza pelo fenômeno da ―informalidade‖, termo
atribuído segundo o Habitat I (1976), para a inadequação físico-construtiva da
habitação. E aponta as causas desta informalidade:
As causas da informalidade,..., se dividem entre a combinação da falta de
opções de moradias oferecidas, seja pelo poder público, seja pelos
mercados formais; leis urbanísticas e ambientais inadequadas a população
de baixa renda; a pouca fiscalização; a inacessibilidade burocrática, que
envolve as regularizações, nos custos e dificuldades do registro imobiliário;
a ausência de crédito formal, e, sobretudo de política habitacional de
interesse social (SPINOLA, 2010, p.24).

Como consequência do crescimento urbano e da desigual distribuição de
renda, ocorreu a exclusão da população mais pobre (com renda mensal inferior a três
salários mínimos) do acesso à terra, passando estes a viver nas regiões periféricas
das cidades, em áreas que geralmente não possuíam urbanização e saneamento
básico. Em muitas situações passaram a ocupar loteamentos irregulares e favelas
sem infraestrutura urbana, muitos destes localizados em área de proteção ambiental
e áreas de riscos geológicos (Spinola, 2010).

17

Expressão utilizada pelo autor Chico de Oliveira para caracterizar a industrialização ocorrida no
Brasil (Oliveira, 2003).
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Em 2014 o déficit habitacional brasileiro era de mais de 6 milhões, conforme a
Tabela 1. No Brasil e assim como as regiões do país (com exceção da região Norte) o
ônus excessivo com aluguel é o principal componente do déficit habitacional nacional,
envolvendo principalmente a população de menor renda (com faixa salarial de até 3
salários mínimos), situação onde o aluguel se torna mais oneroso. Essa população
também possui dificuldades para comprar uma moradia em condições adequadas,
com infraestrutura urbana, equipamentos públicos urbanos e acessibilidade.
Tabela 1 - Distribuição do déficit habitacional por região no ano de 2014

Região

Def. Hab.
Absoluto

Relativo
18
(%)

Habitação
19
Precária

Coabitação
20
Familiar

Ônus
excessivo
com
21
Aluguel

Adensamento
excessivo em
domicílios
22
alugados

Norte

632.067

12,8

152.156

280.303

155.339

44.269

Nordeste

1.900.646

10,8

501.406

651.606

671.431

76.203

Sudeste

2.425.679

8,3

104.425

653.986

1.476.024

191.244

Sul

645.189

6,3

72.720

199.933

346.696

25.840

C. Oeste

464.480

9,0

32.323

125.770

277.053

29.334

Brasil

6.068.061

9,0

863.030

1.911.598

2.926.543

366.890

RMs

1.759.094

8,6

101.899

503.370

995.299

158.526

Demais

4.308.967

9,2

761.131

1.408.228

1.931.244

208.364

Fonte: Fundação João Pinheiro (2016).

De uma maneira contraditória, há existência de um número significativo de
imóveis vagos no país (cerca de 7,2 milhões em 2014)23 e na Região Sudeste (cerca
de 2,9 milhões)23, números superiores ao déficit habitacional existente (vide Tabela 1),
ou seja, o país possui um estoque de imóveis que já supriria o déficit existente. É
importante ressaltar que em sua maior parte, esses imóveis foram construídos para

18

19
20

21

22
23

Conforme a Fundação João Pinheiro (2013), o déficit habitacional relativo é calculado dividindo o
déficit habitacional total pelo total de domicílios permanentes e improvisados (locais e imóveis sem
fins residenciais e lugares que servem como moradia alternativa, como imóveis comerciais,
embaixo de pontes e viadutos, barracas, carcaças de carros abandonados e cavernas, entre
outros).
Domicílios improvisados ou rústicos (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016).
Soma dos cômodos e das famílias conviventes com intenção de construir um domicílio exclusivo
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016).
Moradias onde há o comprometimento superior a 30% da renda familiar com aluguel (FUNDAÇÃO
JOÃO PINHEIRO, 2016).
Moradias com mais de três moradores por dormitório (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016).
Conforme Fundação João Pinheiro (2016).
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serem utilizados para fins não residenciais, podendo ser inviabilizado sua readaptação
para moradia por questões técnicos (plantas livres que quando compartimentalizadas
produzem ambientes sem ventilação e iluminação adequadas) ou por custos. Em
muitos casos, esses imóveis ociosos (principalmente em áreas centrais de grandes
cidades do país) não possuem um bom estado de conservação, deteriorando por
consequência o seu entorno, gerando um grave problema urbano. Essas condições
provocam o despovoamento por moradias de áreas bem servidas de equipamentos e
empregos, enquanto que a população de baixo poder aquisitivo se vê obrigada a se
abrigar em regiões distantes e desprovidas de infraestrutura urbana, multiplicando as
necessidades de investimentos públicos.

4.2.2 Breve histórico da política habitacional de interesse social no Brasil

No período em que se inicia a urbanização no Brasil, do inicio do século XX até
o final da década de 1920, a provisão habitacional para a classe popular nos centros
urbanos era realizada pela iniciativa privada, através da construção de moradias de
aluguel e de vilas operárias pelas indústrias (SPINOLA, 2010).
Na década de 1930, com o governo do presidente Getúlio Vargas e o aumento
da migração rural-urbana, a produção habitacional passa a ser vista como um
problema Estatal.
Com o Decreto-Lei do Inquilinato24 em 1942 houve o congelamento dos preços
dos aluguéis, desestimulando a oferta de promoção de moradia de aluguel e
aumentando a demanda por habitação. Com isso, teve início a profusão de
loteamentos periféricos ao centro urbano e o incentivo à aquisição da casa própria.
Bonduki (2004) aponta que:
A questão da moradia assumiu papel fundamental no discurso e nas
realizações do Estado Novo, como símbolo da valorização do trabalhador e
comprovação de que a política de amparo aos brasileiros estava dando
resultados efetivos. No centro dessa concepção estava a ideia de que o
trabalho dignifica e gera frutos, os quais compensariam décadas de
sacrifícios. [...] Nesse sentido, nada era mais eloquente do que o acesso do
trabalhador à casa própria. (BONDUKI, 2004, p. 83).

24

Conforme em Brasil (1942).
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Com a criação da Fundação da Casa Popular (FCP) em 1946 (primeiro órgão
federal instituído com a finalidade de oferecer moradia popular para as classes de
menor renda) e dos Institutos de Aposentadoria e Previdência (IAP) criados em 1930,
mas que começaram a atuar na área da habitação em 193725 (atendiam apenas os
associados de cada categoria profissional), foram iniciadas as primeiras intervenções
do Estado brasileiro na construção de habitações populares.
Bonduki (2004) afirma que os IAPs e a FCP produziram, no Brasil, entre 1937 e
1964, aproximadamente 143 mil unidades habitacionais. Este primeiro momento de
promoção pública de habitação ao trabalhador atendeu, no entanto, somente cerca de
5% da população brasileira, concentrando especificamente sua atuação aos
trabalhadores formais (BONDUKI, 2004; FERREIRA, 2005). Conforme Bonduki &
Koury (2014), do ponto de vista qualitativo, os conjuntos residenciais realizados no
período merecem destaque pelo nível dos projetos, definindo novas tipologias de
ocupação do espaço urbano e tendências urbanísticas brasileiras.
Com o Golpe Militar ocorrido em 1964, inicia-se um período onde se intensifica
a industrialização e a urbanização do país. No mesmo ano é criado o Banco Nacional
de Habitação (BNH) e, em 1966, foi criado o Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
Segundo Ferreira (2014):
O BNH operou como órgão regulador e garantidor das operações de
produção privada voltada ao mercado de renda média e alta e como órgão
gestor do FGTS destinado à produção pública voltada para o mercado de
baixa renda. As COHABs (Companhias de Habitação), Prefeituras
Municipais e agências de nível regional ou estadual atuaram como órgãos
executores dos programas habitacionais voltados para a baixa renda.
(FERREIRA, 2014, p.52).

No período de 1964 a 1986, o BNH financiou cerca de 4,5 milhões de unidades
habitacionais; contudo, apenas 1,5 milhão (33%) foram destinados a setores
populares e apenas 250 mil unidades destinaram-se a famílias com renda de até 3
salários mínimos, o que representou 5,9% do total de moradias (AZEVEDO, 1988).
Os conjuntos habitacionais financiados pelo BNH, na maior parte da sua
produção conhecida, possuem uma avaliação negativa, de uma forma quase
consensual no meio acadêmico, técnico e pela opinião pública, a produção para a
população de baixa renda limitou-se à produção de conjuntos habitacionais de baixa

25

Conforme Brasil (1937).
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qualidade técnica localizados na sua grande maioria nas regiões periféricas da
cidade, distantes das regiões onde se concentrava a oferta de empregos. De acordo
com Bonduki & Koury (2014), as características da produção deste período:
Na produção do BNH, o bloco ―tipo H‖, que garante a melhor relação entre
área útil e área de circulação vertical, foi repetido como um carimbo por todo
o país, sofrendo a concorrência apenas da casa isolada ou geminada, com
telhados de duas águas, sem qualquer inovação arquitetônica. Sem projetos
urbanísticos qualificados e regidos pelos interesses das empreiteiras de
obras, esses conjuntos exigiam terraplanagens selvagens, com grandes
movimentos de terras, objetivando criar amplos platôs onde fosse mais fácil
dar velocidade à obra e implantar, de forma repetitiva, blocos e casas sem
nenhuma variação. (BONDUKI; KOURY, 2014, p. 73).

O período de redemocratização que ocorreu no Brasil entre 1985 e 1994, foi
caracterizado pela crise do SFH, muito por conta da conjuntura macroeconômica do
país na época. O BNH em 1986 foi extinto e incorporado à Caixa Econômica Federal.
Entre 1991 e 1995, ocorreu uma paralisação total dos financiamentos com
recursos do FGTS, por conta de decisões políticas equivocadas e marcadas por
suspeitas de corrupção, como uma liberação de contratos acima da capacidade do
FGTS no governo Collor em 1990. (BOUNDUKI, 2008).
Com o impedimento do presidente Collor e a posse de Itamar Franco em 1992,
―houve uma busca de mudança nos rumos da política habitacional especialmente no
referente às classes de baixa renda, por meio dos programas Habitar Brasil e Morar
Município, que funcionavam por fora do Sistema Financeiro da Habitação‖
(AZEVEDO, 2007, p.20). Esses programas contemplavam a construção de moradias,
urbanização de favelas, produção de lotes urbanizados e melhorias habitacionais. No
caso de construção de moradias ou melhorias habitacionais, as construções seguiam
o método da autogestão, com assistência técnica viabilizada pelos governos municipal
ou estadual.
Também na década de 1990, ocorreram inúmeras experiências na questão da
moradia pelos governos Estaduais e Municipais, onde juntamente com as
intervenções

tradicionais,

foram

incorporados

processos

participativos

e

autogestionários (BONDUKI, 2008). Essas atuações dos governos estaduais e
municipais influenciaram a esfera federal durante o governo de Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002).
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A Política Nacional de Habitação, apresentada em 1996 pela Secretaria de
Política Urbana (SEPURB), trouxe uma política diferente da executada durante o
período do BNH. Maricato (1998) afirma que essa política possuía virtudes como:
1 - O reconhecimento da cidade ilegal e portanto da extensão dos direitos e
da cidadania; 2 – Novo conceito de déficit incorporando a melhoria de áreas
ocupadas precariamente aos programas da política urbana além do
conceito da casa pronta; 3 – Descentralização da operação dos programas
de responsabilidade de governos municipais e estaduais; 4 – Diversidade
de programas rompendo com a rigidez e a padronização excessiva. (Os
programas criados foram: Pró-moradia, Habitar Brasil, Carta de Crédito
Individual e Associativo, e Apoio à Produção); 5 – Reconhecimento da
importância da produção associativa privada não lucrativa (Carta de Crédito
Associativo); 6 – Reconhecimento da importância da questão fundiária e
urbanística; 7– Reconhecimento da relevância da participação democrática
na gestão da política habitacional através da proposta do Conselho de
Política Urbana; 8 – Reconhecimento de que o déficit habitacional se
concentra de forma radical nas camadas de rendas mais baixas.
(MARICATO, 1998, p.5).

As ações da política macroeconômica durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso (como o ajuste fiscal), dificultaram a urbanização e a produção de
moradias para as populações de baixa renda, limitando a implementação dos
programas previstos na Política Nacional de Habitação (BONDUKI, 2008).
Bonduki & Koury (2014) afirmam que com o início do século XXI ocorreu o
início de um novo período da política pública no Brasil. Os autores indicam como
marcos importantes a inclusão do direito à moradia na Constituição em 200026, a
aprovação do Estatuto da Cidade em 200127, a criação do Ministério das Cidades em
2003, a formulação de uma nova Política Nacional de Habitação em 2004 e do Plano
Nacional de Habitação (PlanHab) em 2009. Com a situação econômica do país
favorável para investir em habitação no período de 2003-2010, foi implementado o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007 e o pelo Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009.
O PlanHab em 2009 quantificou as necessidades habitacionais até o ano de
2023, estimando a necessidade de 35 milhões de unidades habitacionais (BRASIL,
2009b).

26
27

Através da Emenda Constitucional 26 do ano 2000 (BRASIL, 2000).
Conforme Brasil (2001).
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4.2.3 O Programa Minha Casa Minha Vida
O ―Programa Minha Casa Minha Vida‖ (PMCMV) foi criado em 2009 a partir
da iniciativa do governo federal, em parceria com os estados e municípios e está na
terceira fase de sua implementação.
Seus objetivos básicos são: redução do déficit habitacional no país;
distribuição de renda e inclusão social; e dinamização do setor de construção civil e
geração de trabalho e renda (BRASIL, 2011a).
O PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e
aquisição de novas unidades habitacionais para famílias com renda mensal bruta de
até R$ 4.650,00 e compreende dois subprogramas: o Programa Nacional da
Habitação Urbana (PNHU); e o Programa Nacional da Habitação Rural (PNHR)
(BRASIL, 2009).
A primeira fase foi estabelecida em 2009, por meio da Lei Federal nº
11.977/2009, a segunda fase começou em 2011 (instituída com a Lei Federal nº
12.424/2011). Atualmente em sua terceira fase, iniciada em março de 2016 (foi
realizado um anuncio da continuidade do programa, não sendo instituído por
normativos) com duração prevista até o ano de 2018. Além dos instrumentos legais
citados, o programa é regido por uma série de portarias interministeriais e decretos
presidenciais.
A Caixa Econômica Federal (CEF) é gestora operacional do PMCMV, sendo
responsável pela análise das propostas de construção dos empreendimentos
apresentadas diretamente por empresas da construção civil. Aos governos
municipais cabe principalmente a viabilização da questão fundiária para construção
dos empreendimentos, após a adesão ao programa junto à CEF.
A principal inovação do programa situa-se nas condições para o atendimento
das famílias mais pobres, prevendo elevado subsídio para as famílias enquadradas
na faixa 1, subsídio moderado às integrantes da faixa de 1,5 (criada no PMCMV fase
3) e 2 e ausência de subsídio para os membros da faixa 3 (entre 6 e 10 salários
mínimos de renda). Além disso, as 4 faixas têm acesso ao Fundo Garantidor da
Habitação (FGHab), o qual viabiliza um sistema de compensação no caso de
instabilidade de renda dos mutuários.
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No Quadro 1 são indicados os requisitos para o enquadramento das famílias
conforme as faixas e suas respectivas características de subsídios. Considerando
que os subsídios de 90% para a ―faixa 1‖ de renda familiar e o valor máximo da
prestação mensal a ser paga pelo beneficiário, os empreendimentos para esse
público são quase que integralmente custeados pelo orçamento da União por
intermédio do FAR ou FDS. Rolnik et al. (2014) estima que o montante pago pelos
beneficiários representaria entre 5% a 20% do valor da unidade (considerando o
valor mínimo e máximo de prestação, respectivamente), figurando assim a cobrança
de prestações uma medida simbólica e com o intuito de desenvolver a disciplina
financeira dos beneficiários.
Quadro 1 - Faixas salariais de atendimento do PMCMV fase 3 e suas características
Renda Familiar
Mensal

Faixa do
PMCMV

Característica

Até R$ 1.800,00

1

Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago em até
120 prestações mensais de no máximo R$ 270,00, sem
juros.

Até R$ 2.350,00

1,5

Até R$ 45.000,00 de subsídio, com 5% de juros ao ano.

Até R$ 3.600,00

2

Até R$ 27.500,00 de subsídio, com 5,5% a 7% de juros
ao ano.

Até R$ 6.500,00

3

8,16% de juros ao ano.

Fonte: Brasil (2017c) . Acesso em 11 jan. 2017

Cada faixa salarial possui sua fonte de recursos financeiros correspondente.
Os empreendimentos para as famílias da faixa 1 podem ser construídos com
recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)28, ou caso estejam reunidas
em uma Entidade Organizadora (EO)29, por meio de recursos do Fundo de
Desenvolvimento Social (FDS). Para o último exemplo citado, foi criado Programa
Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMV-E).
As famílias das faixas 1,5, 2 e 3 têm acesso às linhas de financiamento
habitacionais da CEF, cujos recursos financeiros têm como origem o Fundo de

28

29

Nessa modalidade de aquisição residencial, no final de 15 anos os arrendatários poderão
escriturar os imóveis obtendo sua propriedade. Em caso de desistência, as regras funcionam
como no aluguel convencional: a pessoa desocupa o imóvel e não recebe nenhum valor de volta.
Durante o período de arrendamento, os imóveis não podem ser vendidos ou
sublocados.(MEDVEDOVSKI; BRITO; COSWIG, 2006).
As Entidades podem ser ―cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades
privadas sem fins lucrativos‖ (JESUS, 2015, p. 138).
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Adicionalmente, para os empreendimentos
das faixas 1,5, 2 ou 3, há ainda o financiamento feito pela CEF para pessoas físicas.
Para as famílias da faixa 1, ocorre a participação da Prefeitura Municipal que
cadastra e sorteia as famílias que poderão adquirir a moradia pelo PMCMV. Se o
empreendimento se destina a uma entidade organizadora (EO) da faixa 1, não há
participação da prefeitura, pois é a EO quem seleciona e indica as famílias que
serão beneficiadas pelo programa – na prática, as próprias famílias participantes da
entidade.
Semelhante a outros grandes programas federais para produção de moradia
(FCP e o BNH), a iniciativa privada é protagonista na provisão de habitações. Do
subsídio público disponibilizado para o programa, 97% são destinados à oferta e
produção direta por construtoras privadas e apenas 3% a cooperativas e movimentos
sociais (Costa, 2014). As duas primeiras fases do PMCMV atingiram cerca de 2,3
milhões de moradias contratadas. A terceira fase do PMCMV, conforme anunciado em
2014, previa a construção de 3,4 milhões de habitações.
Para o PMCMV-E o valor financiado para a viabilização dos empreendimentos
compõem: aquisição do terreno; elaboração de projetos; construção da habitação e
obras de infraestrutura; despesas com impostos, taxas e emolumentos cartorários
(JESUS, 2015). Jesus (2015) afirma que a execução da obra das moradias
necessita supervisão de assistência técnica especializada, optando por alternativas
como a autoconstrução; autoajuda ou mutirão; administração direta e autogestão e
empreitada global.
A Tabela 2 ilustra a quantidade de empreendimentos contratados pelas duas
fases iniciais do programa. Na primeira fase, chegou a ser superada a meta de
empreendimentos contratados, e na segunda fase foi viabilizado um pouco mais da
metade do previsto.
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Tabela 2 - Unidades contratas pelo PMCMV 1 e 2 no Brasil no período de 2009 a 2013
PMCMV 1

PMCMV 2

Faixas de
renda

Contratado

Meta

% da meta

Contratado

Meta

% da meta

Faixa 1

571.321

400.000

143%

495.351

1.600.000

31%

Faixa 2

284.772

400.000

71%

642.267

600.000

107%

Faixa 3

149.035

200.000

75%

136.960

200.000

68%

Totais

1.005.128

1.000.000

100%

1.274.578

2.400.000

53%

Observações:
Faixa 1: unidades destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos.
Faixa 2: unidades destinadas a famílias com renda de três a seis salários mínimos.
Faixa 3: unidades destinadas a famílias com renda de seis a dez salários mínimos.
Fonte: Tabulado por Rodrigues (2013), a partir de dados da Caixa Econômica Federal de 31/12/2012.

Embora tendo como objetivo a produção habitacional, a criação do PMCMV
tentou alcançar objetivos mais amplos, como o reforço da atividade econômica em
um contexto de crise econômica internacional de 2008. Por conta disso, segundo
Balbim, Krause & Lima Neto (2013), algumas das mais importantes decisões em
termos de desenho do programa foram derivadas do imperativo de produzir
resultados imediatos, dado o objetivo econômico envolvido. Bonduki & Koury (2014)
afirmam que:
Embora existam exceções – projetos habitacionais de qualidade e inseridos
na malha urbana – a grande maioria dos empreendimentos do PMCMV está
localizada na periferia das cidades, distante dos empregos, desarticulada da
malha urbana existente ou de planos de expansão urbana, com projetos de
moradias sem qualidade arquitetônica nem identidade com as comunidades
locais. Desta forma, pode-se dizer que o programa, embora bem-sucedido
no que diz respeito à retomada da produção habitacional, ressente-se de
uma abordagem mais consistente no enfrentamento da questão urbana.
(BONDUKI; KOURY, 2014, p. 123).

Por causa da crise econômica que passa o país desde o ano de 2014, o
PMCMV reduziu o número de empreendimentos contratados para famílias da faixa
1 do programa. Entre o período de 2009 a 2014, houve a média anual de 285 mil
unidades habitacionais para a faixa 1. Com o aprofundamento da crise no período
de 2015-2016, a operação de contratações da faixa 1 do programa reduziu,
passando a ter média de 26 mil unidades anuais. Os Gráficos 2 e 3 contêm o
número de unidades habitacionais contratadas no estado de São Paulo e no Brasil,
ilustrando o auge de contratações em 2013 e a queda do número de contratações
nos

anos

seguintes.

Até

março

de

2017,

não

empreendimentos para a faixa de renda 1 do PMCMV.

houve

contratação

de
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Gráfico 2 - Unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV para faixa 1, conforme período
de anos de 2009 a 2016 no Estado de São Paulo
2016
2015

5.727
3.259

2014

32.795
61.939

2013
2012

50.157
11.731

2011
2010

35.668

2009

16.126

Fonte: Elaborado pelo autor através dos dados disponibilizados pela ferramenta de Dados Abertos
30
do Governo Federal .

Gráfico 3 - Unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV para faixa 1, conforme período
de anos de 2009 a 2016 no Brasil
2016
2015

36.858
16.890

2014

200.289
537.185

2013
2012
2011

384.821
104.310

2010
2009

338.847
143.894

Fonte: Elaborado pelo autor através dos dados disponibilizados pela ferramenta de Dados Abertos
30
do Governo Federal .

30

Conforme Controladoria-Geral da União (2017a).
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5

A ÁREA DE ESTUDO: O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REGIÃO DE CAPELA
DO SOCORRO

Neste capitulo são abordados questões como urbanização, que levou ao
agravamento do déficit habitacional no município de São Paulo, e a caracterização da
região de Capela do Socorro e o seu déficit habitacional.

5.1

Município de São Paulo – início da urbanização e ocupação das APRMs

O município de São Paulo é a capital do Estado de São Paulo e sede da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)31. É a cidade mais populosa do país,
possuindo no ano 2010 a população de 11.253.50332 habitantes. Estima-se que a
cidade possuísse em 2016 a população de 12.038.175 habitantes33, sendo o
equivalente a 5,85% da população total do país. A distribuição da população de 2016
no território de 1.509 km² do Município resulta numa densidade média de 7.977
habitantes por km². É também a cidade de maior expressão econômica na produção
da riqueza do país, sendo responsável por cerca de 9% do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional34.
Na cidade de São Paulo a origem do processo de urbanização remonta ao final
do século XIX, no contexto da efervescência da economia cafeeira.
A produção de moradias no início do século XX foi prioritariamente realizada
pela iniciativa privada, com os recursos excedentes da atividade cafeeira. Na cidade,
diferentes formas de produção de moradia social se consolidaram, como as vilas
operárias, os cortiços e as casas de aluguel.
Em 1904, estimava-se que um terço das habitações paulistanas (cerca de
8.100 moradias) eram de cortiços (AMARAL, 2002).

31

32
33
34

A qual integram 39 cidades (Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia,
Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba,
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e
Vargem Grande Paulista.
Instituto Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE (2012).
Instituto Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE (2016b).
São Paulo (Município), 2007, p.8.
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Bonduki (1994) afirma que na cidade em 1920, apenas 19% das moradias
eram habitados por proprietários da edificação, estando as restantes ocupadas por
locatários. Por conta da maior parte destas edificações serem cortiços habitados por
trabalhadores de baixa renda, o autor estima que 90% da população paulistana era
inquilina e que inexistia algum mecanismo de financiamento para aquisição da casa
própria.
Com a Lei do Inquilinato de 1942 ocorreu o desestimulo da construção de
moradias para locação e estimulando a propriedade do imóvel, conforme o Gráfico 4.
Gráfico 4 - Município de São Paulo: Domicílios segundo a condição de ocupação 1920-2000
Alugados (%)

Próprios (%)

Outros (%)

79
69,4

67

63,57
58

54
37

38
28,75

25

21,6

19
7

2
1920

1940

8

5
1950

1970

9

7,68

1991

2000

Fonte: Bonduki (1998).

De acordo com Spörl e Seabra (1997) a população marginalizada que não
conseguiu obter uma moradia pelo mercado formal, na busca por um espaço,
encontrou três soluções para o problema da moradia: os cortiços, as favelas e a
autoconstrução de habitações em loteamentos periféricos, estes em muitos casos
irregulares e precários. A moradia periférica autoconstruída em lotes sem
infraestrutura (considerada como ―própria‖, mas muitas vezes irregular) se tornou a
―solução‖ habitacional para a metrópole paulistana que se formava.
Bonduki (1994) afirma também que esta ―solução periférica‖ era uma
alternativa habitacional que mais convinha ao processo de expansão industrial,
baseada em altas taxas de acumulação financeira:
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A edificação da casa própria a baixo custo era — de acordo com o
pensamento dominante na época — a melhor saída para a habitação
operária, pois garantia a ―solução‖ do problema sem implicar numa
elevação dos níveis salariais e, ainda, difundiria a propriedade entre os
trabalhadores, dando melhor estabilidade ao sistema político e econômico.
O grande problema, no entanto, era viabilizar o acesso ao lote próprio —
tanto do ponto de vista físico como financeiro — e incutir nos trabalhadores
a necessidade de se submeterem a grandes sacrifícios para construírem,
sem nenhum apoio, sua casa. (BONDUKI, 1994, p. 729).

Pasternak (2010) fez uma análise dos tipos de assentamentos informais que
surgem no município, com o intuito de identificá-los e caracterizá-los. Segundo a
autora, em conjunto com publicação do IPEA35:


Parcelamento Irregular: quando possui o projeto de parcelamento aprovado,
porém está em desacordo com as exigências físicas, jurídicas ou
administrativas. As situações de irregularidade podem ser:
a) Caráter técnico: Relativo ao não cumprimento das diretrizes do
parcelamento, uso e ocupação (como a não execução de obras de
infraestrutura) constantes no projeto de aprovação;
b) Físicas: Relativo a implantação do loteamento e a não dotação de
infraestrutura (como a não execução de vias públicas de circulação,
implantação de equipamentos urbanos e comunitários assim como os
espaços livres de uso público) de acordo com a respectiva aprovação do
loteamento junto à Prefeitura;
c) Jurídicas: Relativo à garantia do direito de propriedade, inerentes à forma
de aquisição, à destinação e a localização do terreno;
d) Administrativas: Relativo às condições de registro do parcelamento e ao
seu cadastro. Permitem o controle da ocupação do solo, da circulação e
dos serviços urbanos.

 Parcelamento clandestino: Quando é executado sem nenhuma licença e está
em desacordo com as exigências jurídicas e administrativas, podendo
também não cumprir as exigências físicas e técnicas;
 Favela: assentamento precário com origem na ocupação irregular de áreas
públicas e particulares, de forma gradual ou organizada;

35

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2002).
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Cortiço: habitação coletiva precária de aluguel. O caráter coletivo é dado pela
coabitação de várias famílias. A precariedade habitacional decorre do
congestionamento e das condições de insalubridade.
Conforme Pasternak (2001) as primeiras favelas apareceram na década de

1940, mas o ―fenômeno favela‖ se desenvolveu em larga escala na década de
1970. Bonduki (1998) afirma que as favelas representavam a resistência dos
inquilinos em deixar as áreas mais centrais e mudar-se para as periferias ou até
mesmo uma forma de eliminar o custo da moradia no orçamento popular.
Localizadas em terrenos municipais, 1,06% da população paulistana habitava as
favelas em 1973 (AMARAL, 2002).
Com a valorização de áreas centrais, ocorreu o crescimento horizontal
periférico já que a população de baixa renda saiu em busca por terrenos acessíveis.
A evolução da mancha urbana está ilustrada na Figura 1. Segundo Santoro, Ferrara
& Whately (2008) até o ano de 1949 a mancha urbana não se aproximava dos
reservatórios do Guarapiranga e da Billings. No período entre 1949 e 1962, a área
urbanizada da cidade havia dobrado e se iniciou a ocupação sobre os mananciais,
de forma veloz. A autora Pastenark (2010) faz uma análise da relação do
crescimento populacional, a falta de políticas habitacionais e o crescimento periférico
da cidade nas últimas 3 décadas do século XX:
A cidade, na década de 70, ainda crescia a taxa elevada, de 3,66% anuais.
Seu crescimento, já naquela década, era fundamentalmente no anel
periférico, onde a taxa anual ultrapassava 7%. Na década de 80, o
crescimento populacional total desceu para 1,13%, e reduziu-se ainda mais
no intervalo entre 1990 e 2000, para 0,92% ao ano. Mas, mesmo nos anos
80, a periferia crescia a taxa de mais de 3% ao ano, e nos anos 90 o centro
perdeu população, enquanto que o anel periférico apresentou taxa de
2,71% anuais. Este crescimento, aliado à falta de provisão de moradias
populares (o BNH, principal provedor, faliu em 1986) fez com que tanto
favelas como loteamentos irregulares tivessem crescimento exponencial
nos últimos 30 anos do século XX. Instrumentos urbanísticos bastante
elitistas como a Lei de Zoneamento e mesmo a Lei de Parcelamento do
Solo de 1979, além da deterioração dos salários na época, tiveram como
uma das consequências um aumento da irregularidade. Uma rápida visão
dos dados da coluna do total de loteamentos mostra que o fenômeno
crescia bastante na década de 90. A partir de 2000, o fenômeno parece ter
diminuído, tanto que se encontram apenas 35 loteamentos irregulares nos
primeiros 5 anos do atual milênio, o que daria uma média de 7 por ano, bem
inferior á média da década passada, de 55 loteamentos por ano. Uma das
hipóteses para isto seria a menor oferta de glebas no município. Os limites à
expansão urbana estão sendo dados pelas condições de acessibilidade. Os
loteamentos irregulares estão ―pulando a cerca‖ para os municípios
vizinhos, onde a vigilância é menor e a oferta de terra mais barata
(PASTERNAK, 2010, p.13).
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Conforme os dados mais recentes obtidos pelo Censo Demográfico de
37

2010 , São Paulo possuía a população de 1.280.400 habitantes em favelas e
loteamentos irregulares, representando cerca de 11% da população do município.
Quanto ao déficit habitacional existente, segundo os dados da Fundação João
Pinheiro a partir do Censo de 2010, o município de São Paulo continha
proporcionalmente cerca de 6,83 % do déficit habitacional do país, como constante
na Tabela 3. Comparativamente, ainda segundo os dados obtidos pela Fundação
João Pinheiro, o déficit habitacional relativo38 no município é proporcionalmente
superior aos identificados na Região Metropolitana, Estado de São Paulo e no Brasil.
Tabela 3 - Déficit habitacional total do Brasil, Estado de São Paulo, região Metropolitana de
São Paulo e Município de São Paulo em 2010
Absoluto
Total
Urbano
Rural
Total
Brasil
6.940.691 5.885.528
1.055.163
12,1
Estado de SP
1.495.542 1.464.295
31.248
11,6
RM de São Paulo
793.048
787.552
5.496
13,0
Município de São Paulo
474.344
471.612
2.733
13,3
Fonte: Fundação João Pinheiro (2013), dados tabulados pelo autor.
Especificação

5.2

Relativo (%)
Urbano
11,9
11,9
13,1
13,3

Rural
13,0
6,5
9,0
9,8

Plano Municipal de Habitação e Situação Habitacional do município

O Plano Municipal de Habitação (PMH) é um instrumento que contempla as
propostas do poder público para a política habitacional de interesse social, contendo
os investimentos a serem feitos ao longo de um período de anos, os tipos de
moradia a serem construídos, os recursos necessários e o número de famílias a
serem beneficiadas. O PMH no município de São Paulo é o Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS), necessário para que os municípios no país
possam participar do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).

37

38

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013).
Conforme a Fundação João Pinheiro (2013), o déficit habitacional relativo é calculado dividindo o
déficit habitacional total pelo total de domicílios permanentes e improvisados (locais e imóveis sem
fins residenciais e lugares que servem como moradia alternativa, como imóveis comerciais,
embaixo de pontes e viadutos, barracas, carcaças de carros abandonados e cavernas, entre
outros).
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Na cidade de São Paulo está vigente o PMH elaborado para o período de
anos de 2009-2025 (SÃO PAULO [Município], 2011a)39, correspondente a quatro
quadriênios de governo municipal. Em 2016 foi elaborado um Projeto de Lei 40 que
contém a revisão do PMH, e que assim que entrar em vigor servirá para o
planejamento habitacional do município no período de 2016-2032.
O PMH de 2009/2025 realizou o Diagnóstico da Situação Habitacional
municipal no ano de 2009. Foram identificados e classificados 3 tipos de situações
(“inadequação habitacional”, “déficit habitacional” e “necessidade de apoio à família”)
onde há a necessidade de adequação da moradia.
A inadequação habitacional abrange moradias que necessitam de adequação
da situação existente, seja no aspecto urbanístico41, fundiário42 ou edilício43. Neste
grupo as moradias não precisariam ser substituídas por uma nova e sim
readequadas. O PMH também indica que todos os domicílios situados em
assentamentos precários (favelas, loteamentos irregulares, núcleos urbanizados,
cortiços, conjuntos habitacionais irregulares) apresentam um ou mais tipos de
inadequações indicadas.
A Tabela 4 contém os dados dos domicílios com inadequação habitacional,
classificados pela tipologia de assentamento precário no ano de 2009. No cenário
municipal, a quantidade de moradias localizadas em favelas e loteamentos
irregulares eram numericamente próximas. Porém, no território em APRMs as
moradias localizadas em loteamentos irregulares possuíam praticamente o dobro do
total dos domicílios em favelas. Considerando todos os tipos de assentamentos
precários, estas tipologias de moradias localizadas em APRMs representam cerca
de 18% do total do município.

39

40
41

42
43

O PMH de 2009/2025 utilizou como fontes de informação habitacional os dados da Fundação João
Pinheiro, Fundação Seade e o HABISP (antecessor do HABITASAMPA) (SÃO PAULO [Município],
2011a, p. 32).
Projeto de Lei nº 619/2016 (SÃO PAULO [Município], 2016d).
Rede de infraestrutura urbana insuficientes ou impróprias, existência de área de risco, carência de
áreas verdes, equipamentos sociais (SÃO PAULO [Município], 2011a, p. 33).
Moradias com irregularidade ou ausência da posse (SÃO PAULO [Município], 2011a, p. 33).
Edificação com falta de condições de segurança, salubridade, conforto e também por ausência de
espaço interno suficiente para cada um dos quatro tipos de função – dormir, se higienizar,
preparar alimentos e estar (SÃO PAULO [Município], 2011a, p. 33).
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Tabela 4 - Domicílios por tipo de assentamento precário localizados em APRMs e no
município de São Paulo no ano de 2009
Tipologia

Em área de APRM

Relativo ao total
do município (%)

Total no município

Favela

54.886

14,40

381.151

Loteamento irregular

100.031

26,11

383.044

Núcleo urbanizado

11.193

45,64

24.522

0

0

80.389

Conj. habitacional

669

3,23

20.702

Total

166.779

18,74

889.808

Cortiço

Fonte: Tabulado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo PMH de 2009-2025 (SÃO
PAULO [Município], 2011, p. 33).

Ainda segundo o PMH, o déficit habitacional da cidade enquadraria as
necessidades habitacionais que seriam sanadas via constituição de um novo
domicílio, consistindo de duas tipologias: déficit por substituição44 e déficit por
incremento45.
A Tabela 5 contém os dados do déficit por substituição. No município cerca de
82% das moradias que necessitam ser removidas localizam-se em favelas.
Considerando o déficit em APRMs, 66% das moradias a ser removidas estão em
favelas, número proporcionalmente menor se comparado ao total do município, por
conta

da

existência

predominantemente

de

loteamentos

irregulares

como

assentamentos informais (onde a intervenção das obras de urbanização do Programa
Mananciais tem o caráter de manutenção da maioria dessas moradias).

44

45

Consistiria de “domicílios rústicos, construídos com materiais impróprios, que precisam ser
substituídos, bem como por aqueles situados em áreas de risco ou impróprias à ocupação, e ainda
por aqueles onde será realizada obra pública que demandará sua remoção”, estando localizados
em um assentamento precário (favela, cortiço, loteamento irregular) (SÃO PAULO [Município],
2011a).
Consistiria de novas moradias necessárias para atender à formação de novas famílias (em função
do crescimento demográfico) ou eliminação da coabitação familiar indesejada.
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Tabela 5 - Déficit por substituição da moradia existente em assentamentos precários por
região, na cidade de São Paulo, em 2009
Tipologia

Em área de APRM

Relativo ao total
do município (%)

Total no município

Favela

9.958

9,07

109.672

Loteamento irregular

5.847

51,09

11.444

Núcleo urbanizado

0

0

18

0

0

12.058

Conj. habitacional

0

0

99

Total

15.805

11,85

133.291

Cortiço

Fonte: Tabulado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo PMH de 2009-2025 (SÃO
PAULO [Município], 2011a, p. 38).

Para o déficit por incremento o PMH indica que haveriam 93.732 famílias na
situação de coabitação familiar indesejada46 em 2009. Com relação à estimativa de
quantos novos domicílios devem ser construídos para o período de 2009-2024, o
PMH considerou a projeção dos crescimentos demográfico e de domicílios previstos
até o ano de 202447 e dois cenários econômicos (de estagnação e outro de
crescimento) para estimar quantos destas moradias seriam necessárias para cada
faixa de renda, estando estes dados ilustrados na Tabela 6 .
Tabela 6 - Estimativa do Déficit por incremento de novas moradias acumuladas na cidade
de São Paulo para o período entre 2009 e 2024, conforme hipóteses de
cenários econômicos
Cenários
econômicos

Faixas de renda familiar em salários mínimos
1a3

3a6

6 a 10

Mais de 10

Total de novos
domicílios

Hipótese de
estagnação

260.065

219.869

149.064

142.091

771.898

Hipótese de
crescimento

238.094

209.582

143.325

180.898

771.898

Fonte: Tabulado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo PMH de 2009-2025 (SÃO
PAULO [Município], 2011a, p. 114).

O terceiro grupo de necessidade habitacional, que o PMH se refere como
“apoio à família”, incluí as famílias ou pessoas com até 3 salários mínimos que

46

47

Seriam “pessoas ou famílias que moram no mesmo domicílio, mas desejam abandonar a
circunstância de coabitação, mudando-se para uma casa própria” (SÃO PAULO [Município],
2011a, p. 39).
O PMH de 2009-2025 considerou as projeções elaboradas pela Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (SEADE).
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comprometem mais de 30% de sua renda com aluguel (no ano de 2009, o PMH
estimava cerca de 162.765 famílias nessa situação48) e pessoas em situação de rua
(em 2009 foi estimado 13.000 pessoas nessa condição49), que demandariam
atendimento por meio de moradias temporárias até acessarem a um programa
habitacional disponibilizado pela Prefeitura.
O Projeto de Lei do PMH de 2016/2032 contém dados mais atualizados das
necessidades habitacionais. Conforme este PMH seria necessária a construção de
368.731 unidades habitacionais, conforme a Tabela 7.
Tabela 7 - Estimativa quantitativa das Novas Unidades habitacionais necessárias conforme
tipologia de necessidade habitacional, segundo o Projeto de Lei do PMH de
2016/2032
Tipologia

Novas Unidades
Habitacionais Necessárias
(UH)

Favelas e Loteamentos Irregulares

89.953

Cortiços

12.058

População em situação de rua

15.095

Coabitação familiar

103.664

Crescimento demográfico

147.151

Necessidades
Habitacionais
Relacionadas à precariedade
habitacional e urbana
Relacionadas a dinâmicas
econômicas e de crescimento
demográfico

Total de unidade Habitacionais necessárias

367.921

Fonte: Tabulado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo Projeto de Lei do PMH de 20162032 (SÃO PAULO [Município], 2016d, p. 44).

48

49

Estimativa através de dados obtidos com a Fundação SEADE (SÃO PAULO [Município], 2011a,
p. 39).
Conforme Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) através do “Censo da População
em Situação de Rua”, encomendado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em 2009
(SÃO PAULO [Município], 2011a, p. 39).
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5.3

A Prefeitura Regional Capela do Socorro

A Prefeitura Regional Capela do Socorro localiza-se na região Sul da cidade de
São Paulo. É formada pelos distritos de Socorro, Cidade Dutra e Grajaú, com uma
superfície de 134 Km², que corresponde a 8,8% do território do município. Cerca de
93% de seu território está inserido em área de proteção aos mananciais (27% na subbacia do Guarapiranga e 66% na área da Billings [ALVIM, 2014]) responsáveis pelo
abastecimento de 30% da população da região metropolitana de São Paulo. A Figura
2 contém a representação da localização territorial da Prefeitura Regional e de seus
Distritos com relação ao município.
Figura 2 - Localização da Prefeitura Regional de Capela do Socorro e dos Distritos de
Socorro, Cidade Dutra e Grajaú

Distritos do município de São Paulo
Socorro
Cidade Dutra
Grajaú
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do mapa disponibilizado por São Paulo (Município) (2017c).
Prefeituras Regionais do município de São Paulo
Capela do Socorro

A população de Capela do Socorro em 2010 equivalia a cerca de 5,3% da
população do município50, com 594.390 moradores.

50

SÃO PAULO (Município), 2016c
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Com a construção das represas Guarapiranga (1906-1909) e Billings (1927),
inicia-se a ocupação da região, voltada principalmente para atividades de lazer, como
ocupações chácara de recreio e clubes (POLLI, 2010).
Na década de 1930 foi iniciada a implantação do loteamento Interlagos, com a
conclusão das obras nos anos de 1940. O loteamento era destinado para famílias de
alta renda. No ano de 2004 o bairro de Interlagos (Figura 3) foi tombado pelo
Patrimônio Histórico Municipal de São Paulo51.
Figura 3 - Perímetro do loteamento de Interlagos, tombado pelo Patrimônio Histórico
Municipal de São Paulo

Fonte: São Paulo (Município) (2004b).

Ainda na década de 1940 foi implantado o loteamento popular Cidade Dutra,
com o financiamento do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Serviços de
51

Conforme Resolução nº 18/2014 do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO [Município], 2004b).

58

Transporte (IAPST), com o objetivo de atender a demanda habitacional dos
trabalhadores ligados a esse instituto, tendo sido construídas cerca de 2500 moradias
(SANTORO, FERRARA & WHATELY, 2008).
O processo de industrialização ocorrido nas décadas de 1950 e 1960
contribuiu de maneira incisiva para o crescimento populacional de Capela do
Socorro, que passa a ser ocupada de forma veloz, com inicio da instalação dos
primeiros loteamentos irregulares. As décadas de 1970, 1980 e 1990 são as que
apresentam o maior crescimento de loteamentos irregulares (POLLI, 2010), como
consta na Tabela 8.
Tabela 8 - Loteamentos irregulares na região de mananciais em Capela do Socorro, por
década de implantação, 1950-2000
Década
1950

1960

1970

1980

1990

2000

Sem
Inf.

Grajaú

2

1

15

36

44

1

11

110

84,6

Cidade Dutra

0

1

2

4

6

0

7

20

15,4

Totais

2

2

17

40

50

1

18

130

100

Distrito

Núm.
absolutos

Números
relativos (%)

Fonte: POLLI (2010, p. 95).

A partir de 1975, com a criação da Lei de Proteção dos Mananciais, restringiuse o uso e ocupação do solo na região, incluindo CS, por conta da existência das
Represas Billings e Guarapiranga. O intuito da Lei era estabelecer baixos níveis de
densidade e limites ao licenciamento de empreendimentos na área. Mas com a
instalação dos assentamentos precários numa região com inexistência de
infraestrutura urbana, lotes menores e consequentemente densidades maiores,
ocorreu o inverso do proposto pela legislação.
A autora Polli (2010) afirma que neste período ocorreu uma significante ação
do poder público, que facilitou a implantação de loteamentos irregulares:
Contraditoriamente, em 1976 implantou-se, no Grajaú, um conjunto
habitacional da Cohab chamado Bororé, que levou mais de 13 mil
moradores para a área recém-definida como área de mananciais pelo poder
público. Lembrando que a consolidação de um conjunto habitacional
obrigou o desenvolvimento de toda uma infraestrutura, repetindo os
clássicos processos de formação das periferias distantes que contraditaram
os objetivos de “preservação” e “congelamento” orientados pela legislação
dos mananciais (POLLI, 2010, p. 94).
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O crescimento populacional é um importante indicador das transformações
ocorridas na região: de 30 mil habitantes em 196052, Capela do Socorro passou a
684.757 habitantes em 2010. Um dos fatores que justificam esse crescimento foi a
implantação durante o período de assentamentos informais, por conta elaboração da
LPM que dificultou a implantação de ocupações formais e de outras tipologias.
Segundo dados mais recentes obtidos junto a PMSP53 (conforme Gráfico 5),
no ano de 2010 10,3% das moradias localizadas na Prefeitura Regional estavam em
“condição de inadequação domiciliar”54, possuindo média superior ao do município
(7,9 %), mas tendo ocorrido a redução proporcional destes tipos de moradias com
relação ao levantamento realizado no ano 2000 (que no caso era 17,5%).
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Gráfico 5 - Condição de inadequação domiciliar : percentual de domicílios com mais

de 3 moradores por dormitório
12,3

Grajaú

21,2
8,4

Cidade Dutra

Socorro

13,5
2,3

6,5
10,3

CS

17,5
10,2

Sul 2

MSP

16,3
7,9

12,5
Censo 2000

Censo 2010

Fonte: SÃO PAULO (Município), 2016c. p. 32

52
53
54
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SÃO PAULO (Município), 2009a.
SÃO PAULO (Município), 2016c.
Domicílios com mais de 3 moradores por dormitório.
O termo “Sul 2” refere-se às Prefeituras Regionais de Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade
Ademar, M’Boi Mirim, Parelheiros e Santo Amaro.
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Ainda segundo esses dados fornecidos, em 2010 e ilustrado na Gráfico 6,
cerca de 15% dos domicílios contidos na região de CS localizavam-se em favelas.
Comparando os valores obtidos no ano de 2000, houve redução desta tipologia de
assentamento informal em CS, em contraste com o ocorrido no município de São
Paulo.

Gráfico 6 - Participação de domicílios em favelas sobre o total de domicílios do

território
26,4
21,6
19,719,6

19
16,1

15,6

11,4
9,8

9,6

10,8

6,1

Grajaú

Cidade Dutra

Socorro

CS

Sul 2
Censo 2000

MSP
Censo 2010

Fonte: SÃO PAULO (Município), 2016c. p. 32.

Os investimentos realizados pelos Governos Municipais e Estaduais

no

período (entre os anos de 2000 e 2010), sobretudo oriundos do Programa Mananciais,
com as suas obras de infraestrutura urbana, contribuíram para a melhoria urbana e
social de Capela do Socorro, influenciando a redução da inadequação domiciliar e de
moradias em favelas (ilustrados nos Gráfico 5 e 6). Um exemplo também da melhoria
urbana ocorrida foi o aumento da cobertura da rede de esgoto na região (item de
saneamento básico de suma importância por conta da existência de mananciais e o
risco de poluí-los), onde 60,78% do território possuía cobertura de rede de esgoto no
ano de 2000, passando para 88% da área de Capela do Socorro56.

56

São Paulo (Município) (2017d) e São Paulo (Município) (2017e).
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Quanto às moradias localizadas em áreas com risco geológico-geotécnico,
segundo São Paulo (Município) (2016c), 314 moradores estavam em uma área
classificada como R4 (muito alto) e 904 em R3 (alto), a maior parte localizada no
distrito do Grajaú, conforme o Gráfico 7. A Figura 4 ilustra a localização das áreas
de risco com relação aos aglomerados subnormais em Capela do Socorro.

Gráfico 7 - Moradores em situação de risco no ano de 2010
4.487

3.102
2.755

R1 - Baixo
R2 - Médio

1.751
R3 - Alto

1.375
910

232

Grajaú

R4 - Muito Alto

904

759
145 82

314
94 10

Cidade Dutra

Fonte: SÃO PAULO (Município), 2016c. p. 32

0

Socorro

0
CS
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5.4

Déficit habitacional em Capela do Socorro

As realocações previstas por obras de urbanização (motivadas pelas obras do
Programa Mananciais57) são a principal causa do déficit habitacional em Capela do
Socorro.
Segundo o Plano Municipal de Habitação de 2009, com dados contidos na
Tabela 9, para o período de 2013-2016, estavam previstas a remoção de 5.095
moradias. Somando com o quadriênio anterior, no período de 2009-2012 o total de
moradias seriam de 7.909 habitações. Considerando o período de vigência do PMH
(entre 2009 a 2024) haveriam 11.702 remoções.
Como no período de 2013 a 2016 não foram realizadas plenamente as obras
de urbanização que estavam previstas58, por consequência não foi gerada a
demanda total prevista.
De forma concreta em outubro de 2017 haviam 1.050 famílias em Capela do
Socorro que já haviam sido removidas e que por decorrência recebiam o auxílioaluguel59 até serem atendidas por algum programa habitacional.

57
58

59

Ver sobre o Programa Mananciais na p. 103.
A fase 3 do Programa Mananciais, responsável pelas obras de urbanização em Capela do
Socorro, concluiu 62,7% das obras que estavam previstas em dezembro de 2016. Dado
disponibilizado em São Paulo (Município) (2016g).
O auxílio aluguel no município de São Paulo é regulamentado pelo Decreto Municipal 51.653/2010
e Portaria da SEHAB nº 323/2010. Conforme entrevista realizado com técnicos da SEHAB em
12/07/2017, o auxílio aluguel em 2017 era de R$ 400,00, renovável a cada 4 meses. Fonte: São
Paulo (Município) (2017f).
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Tabela 9-

Realocações de moradias previstas em Capela do Socorro segundo o PMH de
2009-2024

Perímetro de ação

Realocações
necessárias

1º
quadriênio
(2009-2012)

2º
quadriênio
(2013-2016)

3º
quadriênio
(2017-2020)

4º
quadriênio
(2021-2024)

Braço Bororé 1

928

569

303

56

0

Braço Bororé 2

519

439

32

48

0

Braço Bororé 3

820

640

0

180

0

Braço Bororé 4

3

0

0

0

3

Braço Bororé 5

91

0

0

0

91

Braço Bororé 6

4

0

0

0

4

Braço Bororé 7

7

0

0

0

7

Braço Taquacetuba 9

4

0

0

0

4

Braço Taquacetuba 10

5

0

0

0

5

Clube de Campo 1

412

321

0

12

79

Clube de Campo 2

40

24

0

0

16

Córrego Itaim 14

12

0

0

0

12

Interlagos 1

90

0

90

0

0

Interlagos 2

31

0

31

0

0

Interlagos 3

155

151

0

4

0

Interlagos 4

446

326

90

3

27

Interlagos 5

574

164

219

142

50

Ribeirão Cocaia 1

1.064

0

648

416

0

Ribeirão Cocaia 2

1.546

0

201

1.345

0

Ribeirão Cocaia 3

2.233

0

1.774

459

0

Ribeirão Cocaia 4

52

0

0

0

52

Ribeirão Cocaia 5

111

59

0

0

52

Ribeirão Cocaia 6

217

92

0

12

113

Ribeirão Cocaia 7

204

29

11

0

164

Ribeirão Cocaia 8

12

0

0

0

12

Ribeirão Cocaia 9

89

0

0

31

58

Ribeirão Cocaia 10

193

0

0

0

193

Ribeirão Cocaia 11

1.682

0

1.680

2

0

Ribeirão Cocaia 12

16

0

16

0

0

Ribeirão Cocaia 13

78

0

0

0

78

Ribeirão Cocaia 14

0

0

0

0

0

Ribeirão Cocaia 15

64

0

0

0

64

TOTAL

11.702

2.814

5.095

2.710

1.084

Fonte: São Paulo (Município), 2011a, p. 169-178.
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6

QUESTÕES PERTINENTES À PROVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM
CAPELA DO SOCORRO

Neste item do capítulo são abordados temas que influenciam efetivação de um
empreendimento de HIS planejado, como a questão fundiária, os recursos financeiros,
os agentes promotores e as legislações municipais e estaduais que possuem
parâmetros urbanísticos a serem atendidos em um projeto de HIS.

6.1

Zona Especial de Interesse Social e Habitação de Interesse Social em São
Paulo

Nos subitens do capítulo a seguir estão a contextualização e histórico da Zona
Especial de Interesse Social (ZEIS) no país e no município, com suas tipologias,
tendo como o enfoque principal a ZEIS 4, e como a legislação municipal aborda a
questão da Habitação de Interesse Social, como a definição de parâmetros
construtivos, agentes responsáveis e beneficiários.
6.1.1 Contextualização das ZEIS – histórico e aspectos atuais

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é um instrumento de
planejamento urbano, onde através do zoneamento, busca ampliar o acesso à
moradia e consequentemente à terra urbana.
Com a elaboração do Estatuto da Cidade (EC) (Lei Federal nº 10.257/2001),
que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal (tratam sobre a
política urbana no país), houve a regulamentação das ZEIS, e desde então passou a
ser incluída em legislações municipais, como Planos Diretores (PD) e Leis de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).
O Estatuto definiu, além das ZEIS, uma série de outros instrumentos
urbanísticos que têm como principais objetivos garantir a função social da
propriedade e combater a especulação imobiliária.
Segundo Brasil (2009b), as ZEIS podem ser classificadas em dois tipos
básicos:
 ZEIS de áreas ocupadas por assentamentos precários;
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 ZEIS de áreas vazias ou subutilizadas, com destinação predominante para a
produção de HIS;
A expressão “Zona Especial de Interesse Social” surgiu no Brasil no ano de
1983, quando foi citada na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Recife, tendo
posteriormente, no ano de 1987, a aprovação da Lei do Plano de Regularização das
Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS). As PREZEIS tinham a função de
ser um instrumento para a regularização fundiária em áreas de favelas.
As primeiras ZEIS de áreas vazias surgiram na cidade de Diadema, com o
apoio de movimentos de moradia, através do Plano Diretor da Cidade, no ano de
1994. Nesta Lei, houve a delimitação de cerca de 3% do território de Diadema como
Área Especial de Interesse Social (AEIS) do tipo 1. Esses terrenos possuíam como
características não serem edificados, serem subutilizados ou não utilizados, e
seriam destinados à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse
social (BRASIL, 2009a).
Com relação à inserção das ZEIS nas legislações municipais no país, a
Pesquisa de Indicadores Municipais (MUNIC)60 realizada pelo IBGE em 2015,
apontou que dentre os 5.570 municípios levantados, 2.828 cidades do país (cerca
de 50,6 %) possuem legislação específica sobre área ou Zona de Interesse Social.
Embora a ZEIS esteja presente em legislações urbanísticas dos municípios
do país de uma maneira expressiva, ainda existem dificuldades para a sua
aplicação.
Segundo pesquisa realizada por Santos Jr. & Montandon (2011), onde se fez
um balanço crítico dos PDs pós Estatuto da Cidade, amostra que nem sempre as
ZEIS foram delimitadas através da demarcação de mapas, nos PDs ou em outras
legislações. Em muitos casos não há regulamentação por lei ou orientações para a
sua regulamentação posterior, dificultando assim sua autoaplicabilidade. E ainda
segundo os autores citados, dentre os 526 PDs pesquisados, 47 delimitavam ZEIS
em áreas vazias.
Rolnik, Cymbalista & Nakano (2002) também relatam a resistência de uma
parte da sociedade, como um elemento que dificulta a demarcação das ZEIS de
vazios:

60

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016a).
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A demarcação desse tipo de ZEIS em locais desocupados é mais difícil
porque esse tipo de proposta gera conflitos com os proprietários dos
imóveis inseridos nesses locais. Com a aplicação desse instrumento, tais
proprietários passam a ter menos possibilidades de aproveitamento do solo
urbano. Trata-se de uma restrição de uso que afeta diretamente o valor do
imóvel. Em outros casos, o conflito ocorre com agentes do mercado
imobiliário que tem interesse em usar as áreas demarcadas como ZEIS
para outros tipos de empreendimentos destinados a grupos sociais com
maior poder aquisitivo. As ZEIS podem sofrer, também, oposições por parte
dos moradores da vizinhança que entendem, erradamente, a aplicação
desse instrumento como a perpetuação de habitações precárias que, por
sua vez, são vistas como fatores de incomodidade e de desvalorização
imobiliária. (ROLNIK; CYMBALISTA; NAKANO, 2002, p.21).

Ferreira & Motisuke (2007) afirmam que para aumentar a eficácia das ZEIS e
dos

demais instrumentos urbanísticos do EC, seriam necessárias mudanças

estruturais na organização de nossa sociedade, estando estas acima da
abrangência e possibilidades da Lei:
Sem uma vontade política consistente, que implicaria políticas de governo inclusive macroeconómicas - claramente dispostas a enfrentar os privilégios
das classes dominantes, a inverter as prioridades dos investimentos
públicos, a somar esforços intersetoriais prioritariamente na cidade informal,
os instrumentos urbanísticos podem servir apenas como uma maquiagem
demagógica sem muito poder para mudar o quadro urbano brasileiro.
(FERREIRA; MOTISUKE, 2007, p. 44).

6.1.2 A ZEIS no município de São Paulo

A criação da ZEIS no município de São Paulo ocorreu com a regulamentação
do Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002 (Lei Municipal nº 13.430/2002),
ocorrendo alterações com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
(LPUOS) (Lei Municipal nº 13.885/2004). Atualmente, as ZEIS do município foram
revisadas com o PDE em 2014 (Lei Municipal nº 16.050/2014) e a LPUOS em 2016
(Lei Municipal nº 16.402/2016).
A LPUOS de 2016 possui a seguinte definição para ZEIS:
Art. 12. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são porções do
território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população
de baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação
ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e
irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP, a serem dotadas de
equipamentos sociais, infraestrutura, áreas verdes e comércio e serviços
locais, situadas na zona urbana. (SÃO PAULO [Município], 2016b).
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Na legislação municipal estão definidas cinco categorias distintas deste
zoneamento (ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4 e ZEIS 5), tendo nas suas definições,
esclarecimentos dos parâmetros utilizados para a demarcação destas áreas assim
como a destinação destes territórios. Segue uma breve descrição de cada ZEIS 1,
2, 3 e 5:
a) ZEIS 1 é caracterizada por ser uma extensão territorial com presença de
favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos de HIS, tendo a
demarcação o intuito de promover a regularização fundiária e urbanística,
recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse Social (SÃO
PAULO [Município], 2014a);
b) ZEIS 2 são áreas demarcadas, como glebas ou lotes não edificados ou
subutilizados,

adequados

para

a

urbanização

e

a

provisão

de

Empreendimentos de HIS (SÃO PAULO [Município], 2014a);
c) ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não
utilizados, encortiçados ou deteriorados, que estão localizadas em regiões
dotadas de serviços, equipamentos, infraestruturas urbanas e oferta de
empregos,

onde

haja

interesse

publico

ou

privado

em

promover

Empreendimentos de HIS (SÃO PAULO [Município], 2014a);
d) ZEIS 5 são lotes ou conjunto destes, preferencialmente vazios ou
subutilizados, situados em áreas dotadas de equipamentos, serviços e
infraestruturas

urbanas,

onde

haja

interesse

privado

em

empreendimentos HMP e HIS (SÃO PAULO [Município], 2014a).

produzir
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6.1.3 Zona Especial de Interesse Social 4

A Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS 4) tem o propósito de ser um
banco de terra para o atendimento habitacional de famílias removidas de áreas de
risco, de preservação permanente ou para o desadensamento de assentamentos
populares demarcados como ZEIS 1 (possivelmente provocado por

plano

de

urbanização).
A ZEIS 4 possui a seguinte definição, conforme o PDE de 2014:
ZEIS 4 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e
adequados a urbanização e edificação situadas na Área de Proteção aos
Mananciais das bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga e
Billings, exclusivamente nas Macroáreas de Redução da Vulnerabilidade e
Recuperação Ambiental e de Controle e Recuperação Urbana e Ambiental,
destinadas a promoção de Habitação de Interesse Social para o
atendimento de famílias residentes em assentamentos localizados na
referida Área de Proteção aos Mananciais, preferencialmente em função de
reassentamento resultante de plano de urbanização ou da desocupação de
áreas de risco e de preservação permanente, com atendimento a legislação
estadual. (SÃO PAULO [Município], 2014a).

O PDE vigente define que em casos de remoção resultante de plano de
urbanização

ou

desocupação

de

área

de

preservação

permanente,

o

reassentamento pode ocorrer em área de ZEIS 4 da própria Macrozona de Proteção
Ambiental. Quanto aos moradores reassentados de áreas de risco, essa população
deve ser reassentada no mesmo distrito ou Prefeitura Regional.
Este zoneamento foi inicialmente demarcado no território do Município no
PDE de 2002, sofrendo algumas alterações posteriores com a LPUOS de 2004 e a
revisão de ambas as Leis que ocorreu na década seguinte.
Segundo Abiko, Daniel & Ribeiro (2016), ocorreu o aumento da demarcação
deste zoneamento com as regulamentações das legislações urbanísticas, conforme
a Tabela 10.
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Tabela 10 - Análise da evolução da demarcação da ZEIS 4 no município de São Paulo
Legislações
(PDE/LPUOS)

Perímetro
(quantidade de
áreas)

Área
(Km²)

Proporção do total de ZEIS
demarcadas no município
(%)

Proporção da
área total do
município (%)

2002/2004

32

3,6

2,0

0,2

2014/2016

69

4,7

2,6

0,3

Crescimento

37

1,1

0,6

0,1

Fonte: ABIKO; DANIEL; RIBEIRO, 2016.

Conforme estudos elaborados por grupo técnico da Secretaria Municipal de
Habitação (SEHAB) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU)
para a elaboração do PDE de 201461 em março de 2013, os 32 perímetros
demarcados como ZEIS 4 pela LPUOS de 2004 no município apresentavam
vacância de ocupação dos territórios em sua maioria de cerca de 88% do total.
Tabela 11 - Caracterização da ocupação em ZEIS 4 em 2013
Uso / Ocupação
vazio

Incidência aproximada (m²)
3.124.215

(1)

Proporção (%)
88

assentamentos informais

256.730

7

outros usos - institucionais

185.175

6

área total

3.566.120

100

(1) do total de área vazia, 447.151 m² estão previstos para empreendimentos habitacionais de HIS e
HMP. Os 2.677.065 m² livres estariam disponíveis produção habitacional em ZEIS 4.
Fonte: São Paulo (Município), 2013a.

De acordo com Borrelli (2015), que utilizou em sua pesquisa os dados
indicados na Tabela 11, a ocupação por assentamentos informais ocorreu por causa
do espraiamento urbano destes, que estavam localizados lindeiramente a algumas
ZEIS 4. Quanto aos usos institucionais existentes, Borrelli (2015) aponta (conforme
entrevista realizada com Ana Lucia Ancona62), que “foram admitidos os usos
institucionais de forma a evitar a consolidação de guetos em locais já com grandes
índices de vulnerabilidade social, marcados pela autoconstrução e a ausência de
equipamentos sociais” (BORRELI, 2015, p. 101).
Segundo Caldas (2009), no período de 2002 a 2007 não houve produção de
HIS em ZEIS 4 no município de São Paulo, tanto por agentes públicos como

61
62

São Paulo (Município) (2013a).
Segundo Caldas (2009) e Bernadini (2012), Ana Lucia Ancona coordenou o processo de
delimitação da ZEIS pela SEHAB no PDE de 2002.
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privados, e segundo levantamento realizados por São Paulo (Município) (2013a) e
Borreli (2015) esse panorama se manteve até o ano de 2015. Segundo dados do
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI)63, entre 2002 a 2012, haviam
sido aprovados 3 projetos (totalizando 3.566,12 m²) junto a PMSP, mas nenhum
destes chegou a ser construído.

6.1.3.1

Parâmetros de ocupação em ZEIS 4

A produção habitacional de HIS em ZEIS 4 é obrigatória, quando ocorre a
construção nova ou uma reforma de edificação (com mudança de uso e/ou alteração
em mais de 50% ou mais da área construída existente) em terrenos com área
superior a 1.000m², quando nestas situações deve ocorrer a destinação de um
percentual mínimo de área construída para HIS 1 e HIS 264.
No PDE de 2014 foram estabelecidas disposições complementares para a
produção de HIS em ZEIS 4:
a) Averbação prévia de área verde, podendo esta ser doada para a criação de
parque municipal ou praça pública;
b) Preservação, ou recuperação quando for o caso, das áreas de preservação
permanente;
c) Atendimento integral por rede pública de água e esgotos, bem como coleta
regular (preferencialmente seletiva) e transporte dos resíduos sólidos;
d) Sistema de drenagem e manejo das águas pluviais;
e) Atendimento às condicionantes dos planos de manejo quando se tratar de
área inserida em unidade de conservação, inclusive zona de amortecimento.
f) Atendimento às diretrizes e parâmetros da legislação estadual de proteção
aos mananciais;
g) Atendimento por sistema completo de abastecimento de água, coleta,
tratamento e disposição final ou exportação de esgotos e sistema de coleta
regular de resíduos sólidos, incluindo programas de redução, reciclagem e

63

64

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
Comerciais de São Paulo – SECOVI (2013).
Conforme o § 1º do artigo 55 da Lei Municipal nº 16.050/2014 (SÃO PAULO [Município], 2014a).
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reúso desses resíduos, sendo observadas as disposições específicas de cada
subárea de ocupação dirigida, estabelecidas pelas leis estaduais de proteção
e recuperação de mananciais.

O PDE indica que além da construção de HIS, deve haver quando necessário,
a provisão de equipamentos e serviços para os moradores que forem alocados para
estes empreendimentos, respeitando as condicionantes ambientais.
O Quadro 2 possui um comparativo entre ZEIS 4 e a ZEIS 2 (que é uma ZEIS
de vazios urbanos para áreas do município não inseridas no perímetro das APRMs),
onde é perceptível que os índices urbanísticos das ZEIS 4 resultem em edificações
com menor potencial construtivo (reduzindo por consequência o adensamento
populacional) e maiores destinações dos lotes para áreas permeáveis.
Quadro 2 - Comparativo dos parâmetros de ocupação do solo em ZEIS 4 e ZEIS 2
Índices urbanísticos

Parâmetros
Coeficiente de
Aproveitamento
(CA)
Taxa de Ocupação
Máxima

ZEIS 4

ZEIS 2

Mínimo

Não se aplica

0,5

Básico

1

1

Máximo

2*

4

Lote até 500 m²

0,7

0,85

Superior a 500 m²

0,5

0,7

NA

NA

Frente

5

5

Altura da edificação menor ou igual a 10
metros

NA

NA

Altura da edificação superior a 10 metros

3

3

Não se aplica

Não se aplica

Gabarito de altura máxima (m)
Recuos Mínimos
(m)

Cota parte máxima de terreno por unidade (m²)

* O CA máximo pode ser superado até o limite máximo de 4 de acordo com o plano de urbanização
aprovado pelo conselho gestor de ZEIS e pela Comissão de Avaliação de Empreendimentos de
Habitação de Interesse Social – CAEHIS.
Fonte: Quadro 2 do Decreto Municipal nº 57.377/2016 (SÃO PAULO [Município] 2016a).

Por conta da ZEIS 4 localizarem-se em Áreas de Mananciais, elas possuem
áreas permeáveis superiores àquelas localizadas fora deste perímetro de proteção
ambiental. A importância de uma destinação maior de solo permeável se justifica
porque uma maior permeabilidade do solo favorece a infiltração da água no solo e
por consequência o seu escoamento subterrâneo, responsável pela manutenção da
recarga regularizada dos mananciais. Sua existência também diminui a ocorrência
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de inundações provocadas por elevada vazão de chuva. As áreas permeáveis
também reduzem o escoamento superficial da água, responsável pela poluição
difusa e por processos erosivos que desagregam o solo e arrastam seus
componentes para as áreas de proteção dos mananciais, podendo provocar o seu
assoreamento e a sua poluição (SCALOPPI, 2015).
As ZEIS 4 em Capela do Socorro estão localizadas em dois Perímetros de
Qualificação Ambiental (PA) do tipo 10 e 12, onde os EHIS e EZEIS devem atender
os parâmetros de taxa de permeabilidade indicados no Quadro 3, sendo mais
restritivo se comparado com a ZEIS 2.
Quadro 3 - Taxa de permeabilidade mínima em ZEIS 4 e ZEIS 2
TAXA DE PERMEABILIDADE (a)

Perímetros de
Qualificação Ambiental
(PA)

ZEIS

1-8

Lote ≤ 500 m²

Lote > 500 m²

2

0,15

0,2

9

2

0,1

0,15

10

4

0,2

0,25

11

4

0,2

0,3

12

4

0,2

0,3

Fonte: Mapa 1 e 3 da Lei Municipal 16.402/2016 (SÃO PAULO [Município] 2016b) e Quadro 4 do
Decreto Municipal nº 57.377/2016 (SÃO PAULO [Município] 2016a).

6.1.3.2

A demarcação da ZEIS 4 em Capela do Socorro

A demarcação territorial da ZEIS 4 na região da Prefeitura Regional de
Capela do Socorro (PRCS) iniciou-se com a elaboração do PDE de 2002. Seus
perímetros foram mantidos, com variações, com as promulgações das leis da
LPUOS de 2004, PDE de 2014 e mais recentemente, com a LPUOS de 2016.
A LPUOS de 2016 define atualmente o zoneamento vigente no município de
São Paulo, e consequentemente, as extensões territoriais demarcadas como ZEIS 4,
revogando

os

perímetros

indicados

das

demais

legislações

urbanísticas

mencionadas no parágrafo anterior.
A localização dos perímetros de ZEIS 4 em Capela do Socorro está ilustrado
na Figura 5. Conforme estudo elaborado pela PMSP em 2016, a PRCS possuía a
proporção de ocupação por ZEIS 4 indicada na Tabela 12.
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Tabela 12 - Áreas da cidade de São Paulo, de Capela do Socorro e de seus distritos
ocupadas por ZEIS 4 segundo a LPUOS de 2016

Distritos

Região

Área (Km²)

Área (%)

Cidade Dutra

0,09

0,4

Grajaú

2,33

2,3

Socorro

0,00

0,0

PR Capela do Socorro

2,42

1,8

Município de São Paulo

4,70

0,3

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de São Paulo (Município), 2016b e de São Paulo (Município),
2016c, p.32.

Enquanto que a ZEIS 4 aumentou sua extensão territorial no município
conforme as legislações urbanísticas foram sendo regulamentadas (Abiko, Daniel &
Ribeiro, 2016)64, no caso de CS houve oscilações da extensão de áreas
demarcadas, conforme indicado na Tabela 13.
Tabela 13 - Áreas demarcadas como ZEIS 4 na região de Capela do Socorro conforme os
PDE e LPUOS
Áreas

Legislações

2

2

(m )

(Km )

LPUOS 2016

2.424.726,15

2,42

PDE 2014

2.120.981,74

2,12

LPUOS 2004

2.628.723,43

2,62

PDE 2002

2.728.701,91

2,72

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos mapas de ZEIS contidos no PDE de 2002 (SÃO PAULO
[Município], 2002), no PDE de 2014 (SÃO PAULO [Município], 2014a), na LPUOS de 2004
(SÃO PAULO [Município], 2004a) e na LPUOS de 2016 (SÃO PAULO [Município], 2016b).

Conforme a Figura 665, é perceptível que embora tenha ocorrido variações
das demarcações de ZEIS 4, ocorreu a manutenção de diversas destas áreas,
sobretudo a partir da LPUOS de 2004.
Conforme estudo elaborado pela PMSP66, as ZEIS 4 demarcadas pela
LPUOS de 2004 em CS possuíam em sua porcentagem de ocupação e vacância
entre 10% a até 100%, conforme a Figura 7.

64

Ver Tabela 10 na p. 70.
Ver p. 77.
66
São Paulo (Município) (2013a).
65
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Quanto aos usos institucionais instalados em ZEIS 4 (mencionados e
indicados na Tabela 1167 e Figura 7), no caso da PRCS, há casos de usos
escolares.

Existem o Centro Educacional Unificado “Três Lagos”, as Escolas

Municipais de Ensino Fundamental “José Pegoraro” “Vila Santa Maria”, e as Escolas
Estaduais “Jardim Moraes Prado II” e “EE Jardim Moraes Prado I”.
Conforme Caldas (2009), São Paulo (Município) (2013a) e Borrelli (2015), até
o ano de 2015 não houve a oferta de unidades de HIS em ZEIS 4 para a população,
incluindo a PRCS.

Segundo dados da PMSP68, existem em projeto 22

empreendimentos para a demanda habitacional, indicados na Tabela 2069.

67
68
69

Ver p. 70.
São Paulo (Município), 2017a.
Vide p. 111.
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6.1.4 A legislação municipal para a construção de HIS
A

construção de empreendimentos de HIS no município, sejam estes

localizados em ZEIS ou em outro zoneamento urbano (desde que seja permitida a
sua execução), é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.377/2016.
Segundo esta legislação, a HIS é definida como uma unidade habitacional
que contenha no máximo 1 sanitário e 1 vaga de garagem, com área útil 71 máxima
de 70m² e mínima de 24m², com pé-direito mínimo de 2,30m em ambientes como
sanitário e área de serviço e 2,50m para os demais ambientes da UH.
Há duas classificações de HIS conforme faixa de renda da população a ser
atendida. A HIS 1 é destinada para aqueles que possuem renda familiar mensal de
até 3 salários mínimos e HIS 2 para até 6 salários mínimos72.
Há ainda duas tipologias de empreendimentos de HIS, conforme o
zoneamento ao qual será implantado. O Empreendimento em Zona Especial de
Interesse Social (EZEIS) é aquele que possui parte da área construída para HIS e
está localizado em ZEIS. No mínimo 60% de sua área construída tem que ser
destinada para HIS 1. É permitida a destinação de UH para HIS 2, e no máximo de
20% para HMP e outros usos.
O Empreendimento de Habitação de Interesse Social (EHIS) seria aquele
localizado em zona urbana diferente de ZEIS, onde além de possuir UH para HIS
(deve destinar 80 % da área construída total do empreendimento para HIS 1 e HIS
2), pode contar com UHs de HMP (unidades residenciais destinadas para pessoas
com faixa superior a 10 salários mínimos e também de usos não residenciais)73.
Os EHIS e EZEIS podem ser produzidos por:
a) órgãos da Administração Pública Direta;
b) empresas de controle acionário público;
c) entidades representativas dos futuros moradores ou cooperativas habitacionais,
conveniadas ou consorciadas com o Poder Público;

71
72

73

Empreendimentos construídos por Entidades não precisam atender as áreas máximas e mínimas.
Conforme Parágrafo Único do artigo 46 da Lei Municipal nº 16.050/2014 (SÃO PAULO [Município],
2014a).
Conforme o item III do § 1º do artigo 1º do Decreto Municipal nº 57.377/2016 (SÃO PAULO
[Município], 2016a).
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d) entidades ou empresas que desenvolvam empreendimentos, conveniadas com o
Poder Público para essa finalidade74;
e) empresas ou entidades sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público,
quando atuando como executoras ou organizadoras de EHIS, no âmbito de
programa habitacional subvencionado pela União, Estado ou Município;
Para as entidades ou empresas serem conveniadas com a PMSP, é
celebrado um “Acordo de Cooperação”. Quando esse acordo tem o intuito de prover
um empreendimento localizado na região das represas Billings e Guarapiranga, é
necessário a entrega de um parecer de viabilidade em Área de Proteção de
Mananciais (APM) emitido pela CETESB.

6.1.5 A definição dos beneficiados

O PDE de 2014 define o perfil da população a ser beneficiada pelos
empreendimentos habitacionais, utilizando duas faixas de renda para Habitação de
interesse Social (HIS), conforme quadro 1 da Lei:
Habitação de Interesse Social – HIS é aquela destinada ao atendimento
habitacional das famílias de baixa renda, podendo ser de promoção pública
ou privada, tendo no máximo um sanitário e uma vaga de garagem, e
classificando-se em dois tipos:
HIS 1: destinada a famílias com renda familiar mensal de até R$ 2.172,00
ou renda per capita de até R$ 362,00;
b) HIS 2: destinada a famílias com renda familiar mensal superior a R$
2.172,00 ou 362,00 per capita e igual ou inferior a R$ 4.344,00 ou R$
724,00 per capita. (SÃO PAULO [Município], 2014a).

A indicação dos beneficiados pela produção de HIS em EZEIS e EHIS no
município é regida pela Portaria SEHAB nº 258/201674. A seleção varia conforme o
agente responsável pela produção.
Segue abaixo como é feita a indicação da demanda:
a) Órgãos da Administração Pública Direta Municipal: realizado pela PMSP, por
intermédio da SEHAB;
b) Empresas de Controle Acionário Público: realizado pela PMSP, por intermédio
da SEHAB e/ou da COHAB;

74

São Paulo (Município), 2016f.
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c) Entidades

representativas

dos

futuros

moradores

ou

cooperativas

habitacionais, conveniadas ou consorciadas com o Poder Público: a indicação
da demanda será dos próprios agentes privados75;
d) Entidades ou empresas que desenvolvam empreendimentos, conveniadas ou
consorciadas com o Poder Público para essa finalidade: possui dois tipos:
 Entidades: competência será dos próprios agentes75;
 Empresas: competência será da SEHAB e/ou da COHAB76;
e) Empresas e Entidades sem fins lucrativos, conveniadas ou consorciadas com
o Poder Público para essa finalidade, quando atuando como executoras ou
organizadoras de EHIS, no âmbito de programa habitacional subvencionado
pela União, Estado ou Município: a indicação da demanda deverá respeitar:
 Entidades: a competência será dos próprios agentes75;
 Empresas: a competência será da SEHAB e/ou da COHAB;

6.1.6 O preço da terra e sua influência para a provisão de HIS

A posse da terra é necessária para que ocorra a implantação de um
empreendimento habitacional e seu custo é um elemento influenciador para a sua
localização.
O valor da terra é formado geralmente pela sua localização na cidade e pelos
custos de sua urbanização. Quanto a sua localização:
A acessibilidade e a disponibilidade dos serviços públicos determinam o preço
dos terrenos que, por sua vez, influenciam a conhecida distribuição espacial não
só das classes sociais (a chamada segregação urbana) mas também a de seu
comércio, serviços e indústrias. Os terrenos melhores (melhor localizados e
equipados), ficam com os que podem pagar mais e os piores (os mais afastados
e desequipados), ficam para os pobres, embora a recíproca não seja
verdadeira. Através do mecanismo de preços, o que se dá, na verdade, é uma
distribuição das vantagens e desvantagens da cidade, de suas qualidades e de
seus defeitos, todos estes socialmente produzidos, porém privadamente
apropriados através da localização pela qual se paga (VILLAÇA, 1986, p. 53).

75

76

É necessária a apresentação de documentações comprobatórias como: renda familiar (para qual
faixa de HIS tem direito), de que não é proprietário de outro imóvel e de não ter recebido algum
beneficio de natureza habitacional, por parte Município, Estado ou União.
No caso de empreendimento em EHIS, a indicação de demanda poderá ser da empresa, desde
que não faça parte de programa habitacional subvencionado ou tenha recebido aporte do poder
público. A indicação da demanda deverá respeitar a condição de enquadramento, mediante a
comprovação formal de renda compatível com o regramento legal, com a fiscalização por parte da
PMSP.
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Em São Paulo os terrenos que apresentam os valores mais elevados estão
localizados no “vetor Sudoeste” da cidade77, como define Villaça (1986) a região que
possui a melhor rede de acessibilidade (viária e de transportes), infraestrutura
urbana e ofertas de emprego, lazer e equipamentos públicos e privados da cidade.
A Figura 8 contém a localização do vetor sudoeste e os distritos que o compõem.
Figura 8 - Distritos da cidade que compõem o vetor sudoeste, segundo Villaça (1986)

Legenda:
1 – Perdizes.
5 – Itaim Bibi.
9 – Jardim Paulista.
2 – Pinheiros.
6 – Santo Amaro.
10 – Vila Mariana.
3 – Morumbi.
7 – Campo belo.
11 – Consolação.
4 – Vila Andrade.
8 – Moema.
12 – Alto de Pinheiros.
Fonte: Mapa elaborado pelo autor a partir da base disponibilizado por São Paulo (Município) (2017c)
e relação de distritos conforme Villaça (1986).

77

Conforme Villaça (1986) e ilustrada na Figura 8.
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A Figura 978 demonstra o valor venal79 médio por quadra da cidade de São
Paulo, que condizem com a afirmação de Villaça (1986) sobre o vetor sudoeste. Os
terrenos localizados nas periferias Leste, Norte e Sul do município tendem, em sua
maioria, a possuir custos mais reduzidos de uma maneira proporcional a sua
distância da área central. (SÃO PAULO [Município], 2008a). Em Capela do Socorro
o distrito de Socorro possui o valor venal médio superior aos distritos de Cidade
Dutra e Grajaú (por conta da sua localização mais próxima da região central e
melhor infraestrutura urbana). Cidade Dutra possui valores próximos de Socorro no
perímetro próximo da represa Guarapiranga e das estações de trem. O distrito
Grajaú possui valores venais menores se comparado aos demais distritos de CS,
por reflexo de suas condições de infraestrutura urbana e opções de acessibilidade
inferiores aos demais distritos.
O baixo custo da terra na periferia influenciou a localização dos
empreendimentos de HIS produzidos pelo Estado na década de 1970:
O baixo custo da terra foi, inclusive, um dos principais argumentos adotados
pelo então Banco Nacional da Habitação (BNH) e pela Companhia
Metropolitana de Habitação (COHAB) na década de 70 para iniciar a
implantação de grandes conjuntos habitacionais na periferia distante da Zona
Leste, na Cidade Tiradentes. No entanto, isto não foi suficiente para baratear a
produção, tendo em vista que os custos de extensão das redes de infraestrutura
e serviços urbanos até estas regiões foram bastante elevados. O custo social
para as famílias também foi bastante alto: sem acesso a equipamentos básicos,
esta população enfrentou ainda longas jornadas nos deslocamentos diários ao
trabalho, no transporte público precário. E ainda, do ponto de vista arquitetônico
e urbanístico, a produção em larga escala de uma mesma tipologia habitacional
acabou gerando conjuntos habitacionais em uma paisagem sem identidade.
(SÃO PAULO [Município], 2008a, p. 25)

78
79

Ver p. 84.
Valor venal é o valor atribuído pela municipalidade à propriedade imobiliária, para fins de cobrança
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Este valor é calculado com base na localização,
uso e padrão do imóvel. A distribuição espacial desses valores gera a planta genérica de valores,
que pode ser utilizada para avaliação de terrenos e transações imobiliárias em geral.
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Além das questões como a acessibilidade e custo do lote urbanizado, a
especulação imobiliária também influencia o preço do solo urbano, provocado pela
disputa entre os agentes capitalistas por sua apropriação. No município, no período
de 2000 a 2013, houve a redução de 22.092.704 m2

80

de terrenos vagos,

intensificando a disputa pela terra e por consequência o seu valor por conta da
redução da oferta. O mesmo ocorreu no território de Capela do Socorro, ilustrado na
Tabela 14. Por causa de sua extensão territorial, o distrito do Grajaú teve a maior
redução de terrenos vagos. Na região de Capela do Socorro ocorreu a redução de
cerca de 16% dos terrenos vagos no período de 2000 a 2013.
Tabela 14 - Terrenos vagos em Capela do Socorro, período 2000-2013
Distrito

Terrenos vagos
2
no ano 2000 (m )

Terrenos vagos
2
no ano 2013 (m )

Diferença entre os terrenos
vagos no período entre 2000-2013
2
(m )

Grajaú

3.852.205

3.164.223

-687.982

Socorro

747.438

635.163

-112.275

Cidade Dutra

2.481.769

2.137.977

-343.792

Capela do Socorro

7.081.412

5.937.363

-1.144.049

Fonte: Tabulado pelo autor a partir dos dados disponibilizados por Silva (2016).

Nesse cenário, a ZEIS de vazios urbanos pode contribuir para o controle do
preço da terra por causa da destinação destes terrenos, mesmo que não
compulsória, para a implantação de HIS. Brasil (2009b) indica que a demarcação de
ZEIS possibilitaria controlar a valorização do imóvel, pois “o valor dos imóveis a
serem produzidos num terreno constitui um dos fatores que determinam o preço que
o proprietário pode pedir pelo seu imóvel” (BRASIL, 2009a, p.43).
Na pesquisa realizada por Borreli & Santoro (2015)81, buscou-se relativizar a
hipótese de valorização/desvalorização de terrenos grafados como ZEIS e de
regiões lindeiras. A Tabela 15 Ilustra o resultado da pesquisa. A ZEIS 4 possuem o
menor valor médio por metro quadrado se comparado às demais ZEIS (isso pode
ocorrer por causa da sua localização mais periférica e por ocorrer a incidência de
APRMs). Os terrenos demarcados com este zoneamento possuem o valor por metro
quadrado semelhante ao seu entorno (terrenos localizados em uma faixa envoltória
80
81

Conforme Silva (2016).
A partir do Cadastro de Valor de Terreno para Fins de Outorga Onerosa, quadro 14 da Lei
Municipal 16.050/2014 (SÃO PAULO [Município], 2014a).
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de 100 metros), demonstrando que a ZEIS 4 não influenciou na redução do preço da
terra. Com relação às demais tipologias deste zoneamento, os terrenos de ZEIS 3 e
seu entorno possuem o maior valor por metro quadrado (pois estão localizados em
bairros centrais, dotados de boa infraestrutura urbana).
Tabela 15 - Valor médio dos terrenos em ZEIS por m²
Zoneamento

Média de valor do terreno em
ZEIS (R$/m²)

ZEIS 1

428,00

Média de valor de
Terreno no entorno - 100m
(R$/m²)
652,00

ZEIS 2

716,00

702,00

ZEIS 3

1.751,00

2.052,00

ZEIS 4

325,00

327,00

Fonte: Borreli (2015), p. 93.

Capela do Socorro, assim como as demais áreas do extremo sul de São
Paulo, possui o valor da terra “mais barato” do que se comparado à região Sudoeste
da cidade. Segundo Ferreira (2008):
A região sul de São Paulo é marcada pela falta de infraestrutura urbana, até
mesmo porque a legislação de mananciais proíbe sua implantação, e em
especial de infraestrutura de transporte. A acessibilidade a essas regiões é
precária, e o acesso às áreas centrais, onde está a oferta de empregos, se
dá por essas vias isoladas de conexão, geralmente antigas estradas, por
ônibus lotados, em trajetos que duram horas. (FERREIRA, 2008, p. 118).

6.1.7 Desapropriação por interesse social
A desapropriação por interesse social é um procedimento onde o poder
público pode adquirir (compulsoriamente) o domínio de uma propriedade particular,
mediante prévia indenização ao proprietário desta área. O pagamento é feito
mediante prévia e justa indenização em dinheiro e não como sanção (quando o
pagamento é realizado em títulos da dívida pública) (BRASIL, 2009a).
No município de São Paulo, são utilizados os Decretos de Interesse Social
(DIS) para formalizar o interesse na desapropriação de uma área. Conforme a Lei
Federal nº 4.132 de 1962, estes decretos têm validade de 2 anos após a sua
publicação para efetivar a desapropriação e/ou iniciar as providências de
aproveitamento do bem expropriado, podendo o decreto ser alterado ou revogado.
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Segundo Brasil (2009b), a disponibilidade de recursos orçamentários do
poder público é um entrave para a aplicação do instrumento, pois a imissão para a
posse do imóvel pelo poder público é realizada por meio de sentença judicial,
dependendo de depósito prévio em juízo, do valor de mercado do imóvel. Como o
proprietário pode contestar o valor depositado e pleitear valor mais alto, o processo
pode encarecer ainda mais o valor da terra.
Conforme Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2016a), no
período entre 2013 a 2016 foram utilizados recursos oriundos do Tesouro Municipal,
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do Fundo
Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI) da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano

(FUNDURB), da Operação Urbana Consorciada Faria

Lima (OUCFL) e do Fundo Municipal de Habitação no total de R$ 289.944.936,11
para 52 processos de desapropriação. A Tabela 16 contém as imissões realizadas,
as propostas de desapropriações e os DIS publicados entre os anos de 2013 a
2016. O ano 2014 teve o maior número de DIS publicados e de investimento
realizado para indenização de áreas, havendo uma redução gradativa em números
destes dois dados até o ano de 2016.
Tabela 16 - Propostas de desapropriações, Decretos de Interesse Social e pagamentos
efetuados no período de 2013 e 2016

Ano

Propostas de
desapropriações

2013

19

UHs
previstas
4.512

2014

04

2015

DIS publicados

Imissões para a
posse de
terrenos
UHs
Áreas
Previstas
02
888

15

UHs
previstas
4.872

1.531

26

11.036

05

10

5.053

13

3,529

2016

07

3.699

04

Total

40

14.795

58

Áreas

Quant.

Pagamentos

11

Investimento
(R$)
53.908.301,86

1.806

12

99.059.582,99

07

2.768

14

88.538.778,79

1.256

06

1.976

15

48.438.272,47

20.693

20

7.438

52

289.944.936,11

Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2016a), p. 28.

Áreas
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Em dezembro de 2016, em Capela do Socorro haviam 4 DIS com processos
de desapropriação em andamento, conforme o Quadro 4. Para estes, em apenas 2
foi informado publicamente as áreas e o investimento que estava previsto. Para
esses terrenos, estão previstos empreendimentos de HIS.
Quadro 4 - Decretos de Interesse Social em vigor na região de Capela do Socorro em 2015
Decretos de Interesse
Social

Processo
administrativo

Destinação prevista

Investimento
previsto (R$)

53.865/2013

2013-0.064.490-3

Sem informações

Sem informações

53.866/2013

2013-0.064.585-3

Canal Cocaia (Estimativa
de 321 UH)

656.047,89

53.867/2013

2013-0.064.576-4

Luís Rota (Estimativa de
419UH)

8.190.165,92

54.279/2013, alterado
pelo 55.383/2014

2013-0.086.520-9

Pastoral (Estimativa de
428 UH)

0,00

Fonte: São Paulo (Município) (2015).
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6.2

Legislações sobre os mananciais e ações para a sua recuperação

Neste subitem são abordadas as legislações sobre a Proteção aos
Mananciais e principalmente os atos normativos surgidos a partir da última década
do século XX, que têm o intuito de proteger e recuperar os Mananciais, abordando
principalmente as leis específicas das sub-bacias do Guarapiranga e da Billings,
havendo também uma breve pesquisa sobre o Programa Mananciais.

6.2.1 Lei de Proteção dos Mananciais

A legislação de mananciais é composta pelas Leis Estaduais n° 898/1975
(que delimitou as bacias a serem protegidas), a Lei nº 1.172/1976 (estabeleceu os
parâmetros de uso e ocupação do solo) e o Decreto Estadual nº 9.714/1977 (institui
a competência para os órgãos envolvidos).
Ancona (2002) e Julio (2014) afirmam que a Lei de Proteção dos Mananciais
(LPM) priorizou a proteção dos mananciais, utilizando como recurso as restrições de
uso e ocupação do solo. A proposta era de que ocorresse uma ocupação
populacional rarefeita no entorno dos mananciais, evitando a urbanização e por
consequência a geração de cargas poluentes. Com a preservação das matas
ciliares, a capacidade auto regeneradora dos mananciais se encarregaria da
depuração de suas águas. Mesmo com a ocupação além do previsto pela LPM, sem
essa lei, a urbanização desenfreada poderia ter penetrado ainda mais nas áreas de
proteção (ANCONA, 2002; JULIO, 2014).
Vinte e sete municípios metropolitanos foram abrangidos pela LPM, destes,
oito ficaram totalmente inseridos nas Áreas de Mananciais82. Para cerca de 80% dos
mais de 4.300 km² de território abrangido, foi estabelecido o limite máximo de
densidade populacional de 1.200 habitantes por km², correspondendo a lotes
mínimos de cerca de 3.000 m² (ITIKAWA, 2009).
A Figura 10 ilustra as Áreas de Proteção aos Mananciais definidas pela LPM.

82

Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra.
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Figura 10 - Área de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: ITIKAWA (2009), p. 55.

A LPM dificultou a instalação de empreendimentos formais, e mesmo
retardando o avanço das ocupações em áreas que poderiam ter uma ocupação
ainda mais desordenada, acabou desvalorizando o preço da terra, o que promoveu
uma ocupação bastante irracional (JULIO, 2014). Com isso, de acordo com Alvim
(2006), houve a consequência inversa do que se planejava: induziu a ocupação por
assentamentos precários, e por conta destas não terem infraestrutura de
saneamento básico, contribuiu para o circulo vicioso de degradação do ambiente.
Nas bacias das represas Guarapiranga e Billings, diversos loteamentos
irregulares foram implantados depois da promulgação da LPM. Segundo Ferrara
(2013):
(...) os parâmetros urbanísticos não correspondiam à dinâmica
predominante de parcelamento do solo que estava em curso (...), sendo que
esse processo de abertura de loteamentos irregulares e ocupações de
favelas intensificou-se do final dos anos 1980 aos anos 1990. A insuficiente
provisão habitacional por parte do Estado, a crise econômica, o aumento do
desemprego, o comprometimento da renda familiar com o aluguel seja em
favelas ou cortiços, fez com que o loteamento popular se constituísse como
uma alternativa para o acesso à habitação, ainda que em situação irregular
(fundiária e/ou urbanística) e precária. Dessa forma, a lei aplicou um modelo
abstrato sobre uma dinâmica real de ocupação do solo que ocorria ao
contrário dos propósitos de preservação que objetivava (FERRARA, 2013,
p.258).
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A Figura 11 ilustra os períodos de ocupação nas Bacias do Guarapiranga e
da Billings. Em Capela do Socorro, assim como a maior parte do território abrangido
por essas Bacias, a maior parte da ocupação do território ocorreu até o ano de 1974.
Com a LPM e a Lei Federal de Parcelamento do Solo83, houve uma redução deste
avanço sobre território, mas houve mesmo assim a identificação de novas áreas
ocupadas até o ano de 1995.

83

Lei Federal nº 6.766 de 1979 (BRASIL, 1979).

Fonte: Mapa elaborado pela autora FERRARA (2013), p. 257.

Figura 11 - Períodos de ocupação das Bacias do Guarapiranga e da Billings

92

93

6.2.2

A Política Estadual de Recursos Hídricos e a “Nova Lei de Mananciais”

Com a promulgação da Lei Estadual 7.663/1991, foram estabelecidos
princípios e diretrizes para a Política Estadual de Recursos Hídricos, criando o
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) e, como órgãos
colegiados, consultivos e deliberativos, de nível estratégico – o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos (CRH) e os Comitês de Bacias Hidrográficas.
Com a Política Estadual de Recursos Hídricos, iniciou-se a política de
determinar a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento, com
processo de gerenciamento descentralizado e participativo; o reconhecimento do
recurso hídrico como um bem público, de valor econômico, cuja utilização deve ser
cobrada; a compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com a proteção
do meio ambiente e desenvolvimento sustentável; a participação da sociedade nos
processos decisórios, através da composição dos comitês de bacias hidrográficas84
(ITIKAWA, 2009).
Após a elaboração da Política Estadual de Recursos Hídricos e um cenário
problemático

de

escassez

de

água

e

deterioração

de

mananciais

para

abastecimento da RMSP, emergiram muitas reivindicações e debates entre
representantes do Estado e sociedade civil, sobre a necessidade da reformulação da
LPM, que foi finalmente instituída com a Lei Estadual 9.866/1997, conhecida como
“Nova Lei dos Mananciais”. Essa Lei incorporou a gestão democrática de bacias
hidrográficas

estabelecidas

na

Lei

Estadual

7.663/1991.

(ITIKAWA,

2009;

FERRARA, 2013).
Santoro, Ferrara & Whately (2008), Itikawa (2009) e Ikematsu (2014)
enfatizam que a Lei nº 9.866/1997 constitui-se como um instrumento de
planejamento ambiental baseado no ordenamento territorial, pautando-se na gestão
descentralizada, participativa e integrada e adotando o conceito de bacia
hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, visando a integração das
políticas habitacional e de preservação ambiental, compatibilizando o uso, a
ocupação do solo e o desenvolvimento econômico com diretrizes e normas para a

84

Entende-se por bacia hidrográfica, o conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus
afluentes e subafluentes. A ideia de bacia hidrográfica está associada à noção da existência de
nascentes, divisores de águas e características dos cursos de água, principais e secundários,
denominados afluentes e subafluentes (ITIWAKA, 2009).
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proteção e recuperação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos
mananciais.
Carvalho (2007) e Ikematsu (2014) afirmam que a principal característica
desta

legislação é a substituição do caráter fiscalizador/punitivo por medidas

indutivas de mudança comportamental, com a possibilidade de envolvimento da
sociedade no processo.
O Quadro 5 contém a comparação entre a LPM e a Nova Lei de Mananciais,
que demonstra que a nova Lei tem um caráter mais participativo, integrado e com a
gestão descentralizada (além do Governo do Estado há a participação de outros
agentes como Municípios e entidades), com a adoção das bacias hidrográficas como
unidade de planejamento e gestão, havendo a inclusão do monitoramento ambiental
como elemento para este planejamento.
Quadro 5 - Comparativo entre a LPM e a Nova Lei de Mananciais
Temática

Leis nº 898/1975 e 1.172/1976

Lei nº 9.866/1997

Área de
Abrangência

Apenas a RMSP, utilizando porções de bacias
inseridas nos limites da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP).

Todo o Estado de São Paulo,
utilizando a bacia hidrográfica
como unidade de planejamento
e gestão.

Zoneamento

Define duas categorias: uma não passível de
ocupação e outra que poderia ser ocupada de
acordo com a densidade demográfica
permitida.

Divisão em Áreas de
Intervenção, de acordo com as
especificidades da bacia e
carga meta de qualidade da
água.

Fiscalização

Atribuída à Secretaria dos Negócios
Metropolitanos e aos agentes credenciados.

Propõe um grupo de
fiscalização integrada, com
participação de representantes
do Estado e dos Municípios.

Financeiro

Sob responsabilidade da Secretaria dos
Negócios Metropolitanos.

Prevê mecanismos de
compensação e suporte
financeiro compartilhado.

Forma de
gestão

Essencialmente a cargo do Estado, sem
participação dos municípios e da sociedade.

Descentralizada, participativa e
integrada.

Monitoramento

Não há previsão.

Divulgação de informações
para os atores por meio do SGI
e monitoramento ambiental.

Fonte: Comparativo elaborado pela autora Ikematsu (2014), p. 74.

A Lei de 1997 institui instrumentos de planejamento e gestão, as Áreas de
Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM), como áreas de intervenção e
respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional; as
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normas

para

implantação

de

infraestrutura

sanitária;

os

mecanismos

de

compensação financeira aos Municípios; o Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental (PDPA); o controle das atividades potencialmente degradadoras do meio
ambiente, capazes de afetar os mananciais; o Sistema Gerencial de Informações; e
a imposição de penalidades por infrações às disposições desta lei e das legislações
específicas de cada APRM (ITIKAWA, 2009).
A Lei define para a implementação de políticas públicas referentes às APRMs,
a delimitação de áreas de intervenção com diferentes características de uso e
aplicação de dispositivos normativos. São três os tipos de áreas de intervenção na
APRM:
 Área de restrição à ocupação: área definida “pela Constituição do Estado e
por lei como de preservação permanente, aquelas de interesse para a
proteção dos mananciais e para a preservação, conservação e recuperação
dos recursos naturais” (SÃO PAULO [ESTADO], 1997);
 Área de ocupação dirigida: são “aquelas de interesse para a consolidação ou
implantação de usos rurais e urbanos, desde que atendidos os requisitos que
garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à produção
de água em quantidade e qualidade para o abastecimento das populações
atuais e futuras” (SÃO PAULO [ESTADO],1997);
 Áreas de recuperação ambiental: aquelas “cujos usos e ocupações estejam
comprometendo a fluidez, potabilidade, quantidade e qualidade dos
mananciais de abastecimento público e que necessitem de intervenção de
caráter corretivo” (SÃO PAULO [ESTADO], 1997).

6.2.2.1

As Leis Específicas de APRMs do Guarapiranga e da Billings

Na década de 2000 foram elaboradas as Leis específicas das APRMs das
Bacias Hidrográficas dos Reservatórios do Guarapiranga (Lei Estadual nº
12.233/2006) e da Billings (Lei Estadual nº 13.579/2009), norteadas pela Lei
Estadual nº 9.866/1997.
A Lei da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia do
Guarapiranga (APRM-G) foi pioneira no Estado de São Paulo, servindo de referência
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para a promulgação para a Lei da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais
da Bacia da Billings (APRM-B).
Com a promulgação das Leis das APRMs, uma parcela relevante do território
do município de São Paulo passou a fazer parte dos perímetros, onde
aproximadamente 15,32% da área total do município está inserido na sub-bacia do
Guarapiranga e 10,78% na sub-bacia Billings (ALVIM, 2014).
Ambas as Leis possuem os mesmos objetivos, que são de
(...) implementar a gestão participativa e descentralizada de órgãos
governamentais e da sociedade civil, incentivando a implantação de
atividades, compatíveis com a proteção e recuperação do manancial, que
buscam promover a conscientização do problema, além da promoção de
Educação Ambiental junto à população residente; integrar programas e
políticas regionais e setoriais (habitação, transporte, saneamento ambiental,
infraestrutura, manejo de recursos naturais e geração de renda, necessários
à preservação do meio ambiente); assegurar e a ampliar a produção de
água para o abastecimento da população, promovendo ações de
preservação, recuperação e conservação dos mananciais, através da
85
implementação dos instrumentos básicos (PDPA , Lei Específica); atingir a
Meta de Qualidade da Água dos reservatórios; orientar e controlar o uso e
ocupação do solo de acordo com cargas poluidoras definidas para ambas
as Bacias e com as condições de regime e produção hídrica do manancial,
estabelecendo para tanto diretrizes e parâmetros de interesse da região
para a elaboração das leis municipais de uso, ocupação e parcelamento do
solo, visando à proteção do manancial; buscar a compatibilização do
desenvolvimento socioeconômico com a proteção e a recuperação do
manancial, estabelecendo um desenvolvimento socioeconômico sustentável
e ambiental, incentivando a implantação de atividades compatíveis com a
proteção e recuperação do manancial; implementar a disciplina e a
reorientação da expansão urbana para fora das áreas de produção hídrica e
de preservação dos recursos naturais (ALVIM, 2014, p. 137).

A lei da APRM-B dividiu a sub-bacia da Billings em cinco compartimentos
ambientais: Corpo Central I; Corpo Central II; Taquacetuba-Bororé; Rio Grande e
Rio Pequeno: Capivari-Pedra Branca. A Figura 12 ilustra esses compartimentos.

85

Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA), que define as políticas públicas e os
programas ambientais a serem implementados em APRM. No caso da Billings, o PDPA foi
elaborado posteriormente à elaboração da Lei da APRM-B (ALVIM, 2014).

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2010, p. 17.

. Figura 12: Compartimentos ambientais da APRM-B.
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Ambas as Leis específicas definem três áreas de intervenção em comum:
Área de Restrição à Ocupação (ARO), Área de Restrição Ambiental (ARA) e Área de
Ocupação Dirigida (AOD). No caso da Lei da Billings há uma área a mais, a Área de
Estruturação Ambiental do Rodoanel (AER), sendo que segundo Alvim (2014), na
elaboração da Lei iniciava-se a construção do empreendimento viário, e buscava-se
definir diretrizes para a orientação dos usos compatíveis na área do Rodoanel.
Alvim (2014) afirma que os usos permitidos em AROs, para ambas subbacias, são aqueles voltados para atividades de recreação e lazer; educação
ambiental; pesquisa científica; pesca em ancoradouros; instalações do sistema de
saneamento ambiental (quando essenciais para controle e recuperação da
qualidade das águas); obras essenciais de infraestrutura, destinadas aos serviços
públicos de transporte, saneamento e energia, por exemplo.
Na lei da APRM Billings há a possibilidade de intervenções de interesse
social, em casos de ocupações preexistentes em AROs que estejam em áreas
urbanas, com o intuito de recuperação ambiental e melhoria das condições de
habitabilidade, saúde pública e qualidade das águas, desde que essas áreas sejam
incluídas em Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS), e
acompanhadas de mecanismos de controle de expansão, adensamento e
manutenção das intervenções86.
Para as AODs, há as subdivisões distintas para cada Lei de APRM, por causa
da especificidade de cada uma, principalmente em função das particularidades de
urbanização e da intensidade de ocupação das duas sub-bacias (ALVIM, 2014).
Para a APRM – G são definidas seis subáreas de ocupação da AOD:

86



Subárea de Ocupação Urbana Consolidada (SUC);



Subárea de Ocupação Urbana Controlada (SUCt);



Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD);



Subáreas Especiais Corredores (SEC);



Subáreas de Ocupação Diferenciada (SOD);



Subáreas Envoltórias da Represa (SER);

Conforme Artigo 19, Inciso III da Lei Estadual 13.579/2009 (SÃO PAULO [Estado], 2009b).
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Para a APRM- B são definidas cinco subáreas da AOD:


Subárea de Ocupação Especial (SOE);



Subárea de Ocupação Urbana Consolidada (SUC);



Subárea de Ocupação Urbana Controlada (SUCt);



Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD);



Subárea de Conservação Ambiental (SCA);

Ambas as APRMs possuem subáreas da AOD em comum (SUC, SUCt, SBD),
existindo diferenças entre os conceitos e os respectivos parâmetros urbanísticos,
que devem ser observadas. As Tabela 17 e 18 mostram os parâmetros de uso e
ocupação das Subáreas de Ocupação Dirigida das APRMs.
Tabela 17 - Parâmetros de ocupação para a APRM-G
Subáreas de
Ocupação Dirigida
Subárea de Ocupação
Urbana Consolidada
(SUC)
Subárea de Ocupação
Urbana Controlada
(SUCt)
Subárea de Ocupação
de Baixa Densidade
(SBD)
Subáreas Especiais
Corredores (SEC)
Subáreas de
Ocupação
89
Diferenciada (SOD)
Subáreas Envoltórias
89
da Represa (SER)

Lote Mínimo
(m²)

Coeficiente de
Aproveitamento
87
Máximo

Índice de
Impermeabilização
88
Máximo

250

1,00

0,8

250

1,00

0,8

5.000

0,15

0,2

1.000

1,00

0,8

1.500

0,30

0,4

500

0,40

0,4

Fonte: Lei Estadual 12.233/2006 (SÃO PAULO [Estado], 2006).

87

88

89

Segundo a Lei Estadual 12.233/2006 (SÃO PAULO [Estado], 2006), o coeficiente de
aproveitamento é a relação entre o total de área construída e a área total do terreno;
Segundo a Lei Estadual 12.233/2006 (SÃO PAULO [Estado], 2006), o índice de Impermeabilização
é a relação entre a área impermeabilizada e a área total do terreno;
As edificações quando localizadas em SOD e SER da Bacia do Guarapiranga, devem observar o
gabarito máximo de dois pavimentos (SÃO PAULO [Estado], 2006).
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Tabela 18 - Parâmetros de ocupação para a APRM-B
Subáreas de
Ocupação
Dirigida

Subárea de
Ocupação
Especial (SOE)

L. M. (m²)

Compartimentos Ambientais da Bacia da Billings
Rio
Corpo
Corpo
Capivari
TaquacetubaGrande e
Central
Central
– Pedra
Bororé
Rio
I
II
Branca
Pequeno
250

C. A.

2,5

T. P. (%)

15

I. A. V. (%)

8

Índices
Urbanísticos

Subárea de

L. M. (m²)

250

250

250

250

250

Ocupação

C. A.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Urbana

T. P. (%)

15

15

15

15

15

I. A. V. (%)

8

8

8

8

8

Subárea de

L. M. (m²)

250

250

250

250

250

Ocupação

C. A.

2

2

2

2

2

Urbana

T. P. (%)

20

20

20

20

20

I. A. V. (%)

10

10

10

10

10

Subárea de

L. M. (m²)

500

500

500

500

500

Ocupação de

C. A.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Baixa

T. P. (%)

40

40

40

40

40

I. A. V. (%)

20

20

20

20

20

Subárea de

L. M. (m²)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Conservação

C. A.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ambiental

T. P. (%)

90

90

90

90

90

(SCA)

I. A. V. (%)

45

45

45

45

45

Consolidada
(SUC)

Controlada
(SUCt)

Densidade
(SBD)

Legenda:

L.M.= Lote Mínimo.
C. A. = Coeficiente de Aproveitamento.
90
T. P = Taxa de permeabilidade .
91
I. A. V. = Índice de área vegetada .

Fonte: Quadro II da Lei Estadual 13.579/2009 (SÃO PAULO [Estado], 2009b).

90

91

Conforme a autora Alvim: “Embora o índice de impermeabilização máximo e a taxa de
permeabilidade sejam conceitos com enfoques contrários, seus objetivos são similares” (ALVIM,
2014, p.142).
Segundo a Lei Estadual 13.579/2009, o Índice de Área Vegetada é a relação entre a área com
vegetação, arbórea ou arbustiva, e a área total do terreno, definida de acordo com a área de
intervenção (SÃO PAULO [Estado], 2009b).
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Alvim (2014) afirma que a ARA trata-se de ocorrências de uso e ocupação em
ARO ou AOD, devido à degradação provocada pelas ocupações irregulares e ou
pela

ausência

de

infraestrutura

de

saneamento

ambiental,

que

estão

comprometendo o índice de qualidade das águas, e como consequência, é
necessário intervenções urgentes de caráter corretivo, através de projetos de
recuperação. Possui caráter considerado transitório (não há demarcação nos mapas
da APRM-G e APRM-B), ficando sua definição sob responsabilidade do Poder
Público.
Para ambas as Leis de APRM, as ARAs são subdivididas em dois tipos:
 ARA 1: São ocorrências de assentamentos habitacionais de interesse social
preexistentes, desprovidas total ou parcialmente de infraestrutura de
saneamento ambiental, onde o Poder Público deve promover programas de
recuperação urbana e ambiental92.
 ARA 2: São ocorrências degradacionais previamente identificadas pelo Poder
Público, que deve exigir que os responsáveis promovam ações de
recuperação imediata do dano ambiental93.

Alvim (2014) ressalta que a ARA 1 é objeto de Programas de Recuperação de
Interesse Social (PRIS) em ambas as legislações, indicando parâmetros mais
flexíveis e permitindo ao Poder Público municipal atuar em áreas degradadas a fim
de recuperá-las. A Lei da APRM-G define que os PRIS são de responsabilidade do
Poder Público municipal, podendo ser implementado em parceria com a iniciativa
privada, quando houver interesse. Quanto a Lei da APRM-B, a responsabilidade
para a implementação e elaboração cabe aos órgãos e entidades do Poder Público
das três esferas de Governo, devendo ser compartilhada com a participação da
sociedade civil.
As demarcações das áreas de intervenção, inclusive as subdivisões da AODs
são ilustradas na Figura 13.

92

93

Conforme § 1º do artigo 41 da Lei Estadual 12.233/2006 (SÃO PAULO [Estado], 2006) e § 1º do
artigo 32 da Lei Estadual 13.579/2009 (SÃO PAULO [Estado], 2009b).
Conforme § 2º do artigo 41 da Lei Estadual 12.233/2006 (SÃO PAULO [Estado], 2006) e § 2º do
artigo 32 da Lei Estadual 13.579/2009 (SÃO PAULO [Estado], 2009b).

Fonte: Mapa elaborado pela autora ALVIM (2014), p. 143

Figura 13 - Mapa das áreas de intervenção das Leis das APRMs do Guarapiranga e da Billings
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6.2.3 Programa Mananciais
A expansão urbana desordenada na RMSP teve com uma de suas
consequências a ocupação do solo sobre as áreas de mananciais, gerando efeitos
negativos sobre a qualidade de suas águas.
Como uma forma de mitigar os impactos ambientais provocados por essa
ocupação, foi criado o Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais da
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (mais conhecido como Programa Mananciais), tendo
como objetivo a recuperação e a proteção das fontes hídricas utilizadas para o
abastecimento público da RMSP e também a melhoria da qualidade de vida da
população residente nas Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais
(APRM)94. No caso do município de São Paulo, a sua principal abrangência incide
nas APRMs das bacias hidrográficas Guarapiranga e Billings, por causa da
ocupação irregular ocorrida nessa região.
Este programa é uma extensão e ampliação do “Programa Guarapiranga”,
realizado entre os anos de 1992 a 2000 (ANCONA, 2002).
O objetivo geral do Programa é a implantação de infraestrutura urbana
adequada para a correção do descarte irregular do efluente de esgoto doméstico
oriundo das moradias próximas, que escoa para as duas represas. Essas obras são
realizadas por meio de intervenções urbanísticas, que incluem benefícios para a
população local como a canalização de córregos, implantação de redes de água,
esgoto e drenagem, melhorias no sistema viário, eliminação de áreas de risco,
regularização fundiária e instalação de equipamentos públicos como praças, creches
e parques lineares.
Segundo SÃO PAULO (Estado) (2009a)95, os objetivos específicos do
programa são: (a) Correção dos principais fatores de poluição dos corpos d´água
naturais; (b) Melhoria dos padrões de ocupação urbana; (c) Melhoria da qualidade
de vida da população e atenuação da pobreza urbana; (d) Melhoria do padrão de
desempenho operacional dos serviços públicos de infraestrutura; (e) Proteção e
recuperação ambiental; (f) Contenção da ocupação inadequada e promoção de usos
compatíveis com as necessidades ambientais; (g) Desenvolvimento tecnológico e do

94
95

SÃO PAULO (Estado), 2014.
SÃO PAULO (Estado), 2009a.
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processo de tratamento da água; (h) Gestão integrada das sub-bacias e estudos
técnicos de interesse para esta gestão.
Segundo Ferrara (2013), o programa tem objetivos correlacionados de
melhoria urbana e recuperação da qualidade da água de abastecimento, onde
o que se pretende, concretamente, é a sustentabilidade ambiental dos
mananciais, compatível à dinâmica metropolitana e ao controle dos diversos
fenômenos urbanos que, nas últimas décadas, têm comprometido os níveis
de salubridade destas áreas. Com efeito, a melhoria da qualidade de vida
da população interage diretamente com os mananciais, fato que, dentre
outras providências, em especial nos casos das bacias de drenagem dos
reservatórios Billings e Guarapiranga, demanda o acesso a serviços
públicos de infraestrutura sanitária e a condições de habitabilidade que
motivem a inclusão social e propiciem uma nova relação entre a ocupação
urbana e a manutenção dos mananciais para fins de abastecimento público.
(SÃO PAULO [Estado], 2009a, p. 52)

O Programa é coordenado pela Secretaria de Saneamento e Energia do
Estado de São Paulo (SSE) e conta com a participação de outros órgãos estaduais
(Secretaria de Meio Ambiente, CDHU e SABESP) e Prefeituras Municipais, como a
de São Paulo. No âmbito da PMSP, a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) é
responsável pelo gerenciamento do programa, fiscalização e contratação das obras
(POLLI, 2010).
Segundo Polli (2010) e Ferrara (2013), o “Programa Mananciais” Fase 1
ocorreu entre os anos de 2005 a 2008 e incluiu a complementação de urbanização
de assentamentos precários de lotes de obras que não haviam sido concluídos
durante o Programa Guarapiranga, além da inclusão de nove áreas novas. As áreas
que ficaram com obras paralisadas ou precisavam de obras complementares,
entraram no planejamento da próxima fase. Segundo dados da PMSP, a primeira
fase do programa beneficiou diretamente 38 mil famílias e entregou 1.057 novas
unidades habitacionais (UHs), ao custo de R$ 485 milhões96.
A “Fase 2” do programa ocorreu durante o período de 2008 a 2012. Segundo
a PMSP97 e Ferrara (2013), foram selecionadas 81 áreas de intervenção para esta
fase, sendo 68 na Bacia do Guarapiranga e 13 na Billings. Os critérios para a
seleção destas áreas foram a presença de riscos geotécnicos e de áreas do Plano
Emergencial (especialmente as localizadas na Bacia Billings); as áreas com ações

96
97

São Paulo (Município) (2012).
São Paulo (Município) (2008b).
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civis públicas; as ações judiciais em áreas de risco e aquelas indicadas na Carta
Consulta do Banco Mundial (FERRARA, 2013)98. Segundo dados da PMSP, em
dezembro de 2015 foram concluídas as obras referentes à Fase 2 102, beneficiando
78.837 famílias, com a construção de 4.573 UHs, tendo sido investidos R$ 1 bilhão
nas obras99.
Atualmente o programa está na terceira fase de sua implementação, iniciada
em 2012 e a sua conclusão estava programada para 2016. O orçamento inicial para
as obras necessárias foi de cerca de R$ 2,8 bilhões e contava-se com recursos da
Prefeitura Municipal, do Governo Estadual e do Governo Federal. As obras foram
divididas em 64 núcleos de intervenção (organizadas em oito lotes de obras),
beneficiando 46.445 famílias. A PMSP através da SEHAB e em convênio com a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU), previu a construção de cerca de 13 mil unidades habitacionais100.
Segundo dados de São Paulo (Município) (2016e), durante o período entre
2013-2016, estava previsto o repasse de recursos do Governo Federal através do
Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), o que não foi concretizado,
acarretando lentidão nas obras (estava previsto o investimento de R$ 2,2 bilhões,
sendo que deste montante, R$ 1,1 bilhão seria destinado para a construção de 15
mil UHs pelo PMCMV101). No período, foram utilizados os recursos financeiros
municipais (oriundos do Fundo Municipal de Saneamento [FMSAI]) e estaduais
(oriundos da CDHU). Para as obras de urbanização de assentamentos precários
realizadas, foram gastos R$ 277,8 milhões.
Segundo a PMSP, em dezembro de 2016, foi executado 62,7% das obras
planejadas102. A Figura 14 ilustra as obras previstas para a fase 3 do programa, que
é dividida em 7 lotes que abrangem as Prefeituras Regionais inseridas em APRMs.

98

E também conforme São Paulo (Município) (2008b).
São Paulo (Município) (2012).
100
São Paulo (Município) (2012).
101
São Paulo (Município) (2013b).
102
São Paulo (Município) (2016g).
99
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Figura 14 - Mapa do Programa Mananciais Fase 3

Legenda: Lotes de obras e Prefeituras Regionais beneficiadas:
1 – Mboi Mirim;
2 – Mboi Mirim;
3 – Mboi Mirim;
4 – Capela do Socorro e Parelheiros;
5 – Capela do Socorro e Cidade Ademar;
6 – Capela do Socorro;
7 – Capela do Socorro;
8 – Parelheiros;
Fonte: São Paulo (Município) (2017g).
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6.3

Comparativo dos parâmetros urbanísticos entre ZEIS 4 e APRMs do
Guarapiranga e da Billings

Para que seja realizado um comparativo dos parâmetros urbanísticos da ZEIS
4 com relação das APRMs do Guarapiranga e da Billings, foi elaborado um mapa
onde há a sobreposição da ZEIS 4 sobre o zoneamento das subáreas de Ocupação
Dirigida das APRMs, sendo o resultado ilustrado na Figura 15103.
A maior parte da ZEIS 4 estão localizadas no perímetro da APRM-B, estando
um dos perímetros deste zoneamento em APRM-G e outro terreno de ZEIS 4 que
possui a demarcação simultânea de ambas legislações de APRM.
Considerando as informações obtidas com a Figura 15, as ZEIS 4 inseridas
na APRM-G estão localizada na Área de Ocupação Dirigida, mais especificamente
na Subárea de Ocupação Urbana Consolidada (SUC)

e Subárea de Ocupação

Urbana Controlada (SUCt). Com relação da APRM-B, também estão inseridas Áreas
de Ocupação Dirigida, na Subárea de Ocupação Especial (SOE) e Subárea de
Ocupação Urbana Consolidada (SUC)
A Tabela 19 contém os parâmetros urbanísticos das APRMs e da ZEIS 4.
Tabela 19 - Parâmetros urbanísticos das APRMs e a ZEIS 4 em Capela do Socorro
Zoneamento
APRM

Subáreas de
Ocupação Dirigida
SUC

APRM-G

SUCt
SUC

APRM-B

SOE
SCA
ZEIS 4

Índices urbanísticos
C.A.

Índice de
Imp. Máx.

Permeabilidade
(%)

Lote Mínimo
(m²)

1,0

0,8

-

250

2,5

-

15

250

0,2

-

90

5.000

1,0 / 2,0*

-

20

125

* Conforme o Decreto Municipal 57.377/2016, o C.A. básico é 1,0 e o máximo é 2,0
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das Leis Estaduais 12.233/2006 (SÃO PAULO [Estado], 2006) e
13.579/2009 (SÃO PAULO [Estado], 2009b, Decreto Municipal 57.377/2016 (SÃO PAULO
[Município], 2016a), Lei Municipal 16.402/2016 SÃO PAULO [Município], 2016b ) e Figura 15.

Considerando a relação dos parâmetros urbanísticos da ZEIS 4 e a APRMG, a Lei do Guarapiranga é mais restritiva quanto ao coeficiente de aproveitamento,
por conta da legislação municipal permitir o C.A. máximo de 2,0, que dependendo da
103

Ver p. 109.
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situação pode chegar a 4,0104. Quanto a destinação de área permeável por lote, a
legislação municipal e estadual são equivalentes, isso se for considerado o índice de
Impermeabilidade máximo (0,8) indicado na lei estadual resultar em um índice de
permeabilidade de 0,2. Com relação ao lote mínimo, a lei da APRM-G é mais
restritiva que o lote mínimo indicado pela LPUOS municipal.
Quanto a comparação da legislação para a ZEIS 4 e a Lei da APRM-B, a
municipal é mais restritiva quanto ao coeficiente de aproveitamento (considerando o
índices de C.A. mínimo e máximo já indicados pelo Decreto 57.377/2016, e não o
índice de 4,0 em face de sua condição peculiar para ser utilizado104) e destinação
mínima de área permeável. A lei estadual da Billings é mais restritiva com relação ao
lote mínimo (250 m²).
As divergências entre as legislações (inclusive entre as APRMs da Billings e
Guarapiranga) tornam-se um elemento de dificuldade de compreensão para quem é
leigo, provocando assim erros de projeto e por consequência a morosidade no
processo de licenciamento de empreendimentos de HIS nos poderes públicos
municipal e estadual. Um empreendimento de HIS em Capela do Socorro será
licenciado sob o aspecto da edificação e loteamento pela municipalidade e por
órgãos estaduais105 sob o aspecto ambiental. Para que o projeto seja aprovado por
ambos poderes públicos, a proposta deve atender simultaneamente os divergentes
parâmetros urbanísticos existentes (vide Tabela 19).
É importante ressaltar que a LPUOS municipal indica a necessidade de
atendimento dos parâmetros da legislação estadual de APRM, devendo ser utilizada
nessa situação o parâmetro mais restritivo106.

104

105

106

Conforme plano de urbanização aprovado pelo conselho gestor de ZEIS e pela Comissão de
Avaliação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social – CAEHIS (SÃO PAULO
[Município], 2016a).
No Estado de São Paulo as licenças ambientais são emitidas pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB).
Conforme o §2º do artigo 5º da Lei Municipal 16.402/2016 (SÃO PAULO [Município], 2016b).
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6.4

6.6

A provisão de Habitação de Interesse Social em Capela do Socorro
Para identificação dos empreendimentos de HIS inseridos em APRMs de

Capela do Socorro, foram utilizados os dados disponíveis pela plataforma de
transparência de informações e monitoramento das políticas públicas municipais da
PMSP107.
Para a provisão de HIS no período entre 2013-2016, a PMSP utilizou para a
área em estudo os seguintes programas habitacionais com a participação de
diferentes agentes para a construção:


Programa Mananciais, com recursos financeiros dos Governos Federal,
Estadual e Municipal para a urbanização de assentamentos precários e
provisão de moradias, sendo estes produzidos por órgãos da Administração
Pública Direta (por exemplo a SEHAB) e empresas de controle acionário
público (exemplificados pela COHAB e CDHU);



PMCMV modalidade “Empresas” com recursos financeiros oriundos do FAR e
de programas habitacionais dos Governos Federal (o próprio PMCMV),
Estadual (Casa Paulista) e Municipal (Casa Paulistana). É celebrado um
convênio entre a PMSP e as empresas da construção civil para a construção
dos empreendimentos, com a indicação dos beneficiados realizado pela
PMSP;



PMCMV modalidade “Entidades” com recursos financeiros oriundos do FDS,
sendo celebrado um convênio entre a PMSP e as Entidades representativas
de moradores para a construção dos empreendimentos, com indicação dos
beneficiados feita pela Entidades.

Em dezembro de 2016 a PMSP informava a provisão de vinte e dois
empreendimentos de HIS em Capela do Socorro108. Destes empreendimentos,
considerando o modelo de provisão habitacional, sete eram oriundos do Programa
Mananciais; três do PMCMV-FAR e doze pelo PMCMV-E. A Tabela 20 contém a
lista dos empreendimentos mencionados.

107
108

Dados disponibilizados em São Paulo (Município) (2017a).
São Paulo (Município) (2017a).
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Tabela 20 -

Empreendimentos de Habitação de Interesse Social previstos em Capela do
Socorro em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais em dezembro
de 2016

Nome

Tipo de HIS

Situação em
31/12/2016

Programa
Habitacional

HIS 1

HIS 2

Total

Adelina Abranches I

228

0

228

Alto da Alegria

300

0

300

América do Sul

1.188

0

1.188

Entregue

MCMV FAR / Convênio

Barro Branco

200

0

200

Licenciamento não
iniciado

MCMV-E / FDS

Chácara do Conde II

84

0

84

Em obras

Chácara do Conde

1.200

0

1.200

Cocaia – Paulo
Guilguer

683

72

920*

Grajau

338

0

338

Grajau B

517

0

517

Instituto Anchieta

1.400

0

1.400

Jangadeiro

22

0

22

João Cabanas –
Cantazaro

2.991

0

2.991

Luís Rota

500

0

500

Moraes Prado I

780

0

780

Moraes Prado II

420

0

420

Novo Grajau –
Frederick Delius

240

0

240

Nuno Guerner

600

0

600

Pastoral

93

0

93

Parque Regatas

1.475

0

1.475

Projeto Vilela

275

0

275

San Raymond –
Interlagos

1.044

0

1.044

Sinfonia Italiana

150

0

150

Total de UHs

Licenciamento não
iniciado
Licenciamento não
iniciado

Licenciamento em
andamento
Licenciamento em
andamento
Licenciamento não
iniciado
Licenciamento em
andamento
Licenciamento em
Andamento
Licenciamento em
Andamento
Licenciamento em
Andamento
Licenciamento não
iniciado
Licenciamento em
Andamento
Licenciamento em
Andamento
Licenciamento não
iniciado
Licenciamento não
iniciado
Licenciamento não
iniciado
Licenciamento não
iniciado
Licenciamento em
andamento
Licenciamento em
andamento
Licenciamento não
iniciado

Mananciais
Mananciais

Urbanização Favelas /
Mananciais
Urbanização Favelas /
Mananciais
MCMV FAR / FGTS /
Convênio
MCMV-E / FDS
CDHU / Mananciais
MCMV FAR / Convênio
MCMV-E / FDS
Mananciais
Mananciais
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS
MCMV-E / FDS

14.800

*Possui 165 UHs não enquadradas como HIS.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo em 30
dez. 2016 (SÃO PAULO [Município], (2017a).
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Considerando o número de unidades habitacionais que seriam produzidas
pelos três programas, os conjuntos habitacionais que seriam construídos com
recursos do Programa Mananciais representariam a maioria, com cerca de 40% do
total, conforme dados do Tabela 21.
Tabela 21 - Proporção de UHs por programas habitacionais em dezembro de 2016
Programa Habitacional

UH

(%)

Mananciais

5.820

40

PMCMV-FAR

3.343

21

PMCMV-E

5.637

39

Total

14.800

100

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo em 30
dez. 2016 (SÃO PAULO [Município], (2017a).

Com relação à situação da etapa para a sua efetiva implantação, 10 não
iniciaram o licenciamento e outros 10 estavam com o licenciamento em andamento,
1 em fase de obras e outro estava com a obra concluída e entregue para os
moradores em março de 2017. A Tabela 22 contém a proporção que cada situação
dos empreendimentos representam no total de UHs previstas, estando a maior parte
em processo de licenciamento.
Tabela 22: Proporção de UHs por situação da provisão em dezembro de 2016
Situação do empreendimento

UH

Proporção (%)

Licenciamento não iniciado

4.124

28,0

Licenciamento em andamento

9.404

63,5

Em obras

84

0,5

Obra concluída

1.188

8,0

Total

14.800

100,0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo em 30
dez. 2016 (SÃO PAULO [Município], (2017a).

A

provisão

de

14.800

UHs

em

dezembro

de

2016

representa

aproximadamente 85% das 17.399 UHs109 previstas na gestão municipal de 20132016.

109

Conforme a meta 35 do Plano de Metas do Governo Municipal para o período de 2013-2016 (SÃO
PAULO [Município], 2013c).
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A Figura 16110 ilustra a localização dos empreendimentos indicados na
Tabela 20 e a demarcação das ZEIS 4 em Capela do Socorro, para a verificação da
contribuição das ZEIS 4 como recurso para a reserva fundiária para HIS.
Considerando essas informações, dentre os 22 empreendimentos indicados, 15
destes (incluindo o “América do Sul” que foi entregue e o “Chácara do Conde II” em
fase de obras) utilizam terrenos demarcados como ZEIS 4 para a sua construção,
representando cerca de 70% do total previsto. Os 7 empreendimentos restantes
estariam em terrenos com zoneamento distinto de ZEIS 4.
A Tabela 23 ilustra a porcentagem da área de ZEIS 4 com previsão de
destinação para HIS e também aquela que ainda não consta projetos previstos.
Tabela 23 - Proporção de áreas de ZEIS 4 que possuem projetos de HIS segundo a PMSP
em dezembro de 2016
2

ZEIS 4

Km

Em %

Sem destinação de HIS

1,06

43,9

Com provisão de HIS

1,36

56,1

Total

2,42

100

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos da Figura 16 e dados disponíveis pelo site Habitasampa e o
Mapa 01 anexo da Lei Municipal 16.402/2016.

Conforme os dados contidos na Figura 16 e na Tabela 23, existem áreas
demarcadas como ZEIS 4 com potencial para provisão de moradias, que seriam
essenciais para atender as famílias oriundas por remoções e áreas de risco.
Considerando a demanda prevista pelo PMH de 7.909 famílias111 que deveriam ser
atendidas no período de 2009-2016 as 1.188 UHs construídas atenderiam cerca de
15% das famílias removidas.

110
111

Vide p. 114.
Vide p. 64.

115

7

ESTUDO DE CASO

7.1

Empreendimento “América Do Sul”
O empreendimento “América do Sul” (EAS) localizado na Rua Carlos Barbosa

Santos111 nº 1500, distrito do Grajaú, possui ao todo 1.188 UHs, beneficiando cerca
de 4.700 pessoas112. A entrega dos apartamentos foi iniciada em março de 2017 e
concluída no final de maio do mesmo ano.
A construtora “Emccamp Residencial S/A” foi responsável pela construção
financiada majoritariamente com recursos do PMCMV via CEF, tendo o contrato sido
assinado em 28 de junho de 2013. Para cada UH foram aportados valores
financeiros oriundos de programas habitacionais da escala municipal, estadual e
federal, com a seguinte proporção: R$ 4 mil reais pelo programa “Casa Paulistana”,
R$ 20 mil reais pelo programa “Casa Paulista” e R$ 76 mil reais pelo PMCMV
modalidade FAR113. com recursos para a sua construção com valor total de R$
118.383.427,91 (R$ 90.288.000,00 pelo Governo Federal e R$ 28.095.427,91 pelo
Programa Casa Paulista), dos quais R$ 9 milhões foram utilizados para a aquisição
do terreno. Foi necessária a contrapartida financeira do município e do estado junto
ao PMCMV devido ao limite de valor para aquisição por unidade que existia na
época da aprovação do América do Sul114, situação semelhante ao ocorrido em
empreendimentos habitacionais localizados em regiões metropolitanas do país, que
necessitaram a complementação de incentivos Municipais e Estaduais para a
viabilizá-los.
Segundo o Governador de São Paulo Geraldo Alckmin, durante a cerimônia
de entrega das primeiras UHs, o preço final de cada apartamento foi de R$ 99 mil,
sendo R$ 23.600,00 investidos a fundo perdido por apartamento. Os moradores
beneficiados pelo conjunto habitacional financiaram seus apartamentos pela CEF,
tendo 120 meses para pagar prestação subsidiadas, que variam entre R$ 80 e 270
mensais (dependendo da renda mensal familiar)115.

111

No processo de licenciamento era chamado de Estrada do Barro Branco.
Caixa Econômica Federal (2017).
113
São Paulo (Município) (2014b).
114
No ano de 2013 o valor máximo para aquisição das unidades habitacionais disponibilizado pelo
PMCMV na capital de São Paulo era de R$ 76 mil reais (BRASIL, 2013).
115
São Paulo (Estado) (2017c).
112
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As Figura 17 e 18 ilustram o empreendimento.
Figura 17 - Empreendimento de Habitação de Interesse Social “América do Sul”

Fonte: São Paulo (Município), 2016e, p. 51.

Figura 18 - Imagem aérea do Empreendimento América do Sul

Fonte: Google (2016).
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Os beneficiados pelo empreendimento foram indicados pela Secretaria
Municipal de Habitação por meio do cadastro municipal. Neste caso foram atendidas
as famílias removidas da frente de obras do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) Mananciais (total de 966 famílias) e que estavam recebendo
auxílio aluguel (total de 222 famílias). No Quadro 6 há a indicação da origem das
famílias beneficiadas, todas oriundas de moradias anteriores localizadas em Capela
do Socorro, estando em conformidade com o requerido pelas legislações municipais
e estaduais118.
Quadro 6 - Origem dos beneficiados pela construção do empreendimento “América do Sul”
Assentamentos

Prefeitura Regional de origem

Famílias

Dezenove

Capela do Socorro

212

Jardim Noronha I, II e III

Capela do Socorro

144

Vila Rubi

Capela do Socorro

70

Vinte

Capela do Socorro

173

Alto da Alegria

Capela do Socorro

289

Belmira Marin (loteamento) / PABREU

Capela do Socorro

300

Fonte: Dados fornecidos em entrevista com técnicos da SEHAB, realizada em 18 nov. 2016

As obras foram iniciadas em agosto de 2014 e havia a previsão de conclusão
em agosto de 2016119. Conforme divulgado em meios de comunicação120, houve
atraso da entrega da obra. Em março de 2017, foi realizada a cerimônia de entrega
de 192 UHs. As 996 moradias restantes foram entregues no final de maio121.
As Figuras 19, 20, 21 e 22 contêm imagens do empreendimento.

118

Nas Licenças de Operações emitidas pela CETESB para os condomínios consta a seguinte
observação: “As famílias a serem beneficiadas com as unidades residenciais deverão ser oriundas
das fases II e III do Programa Mananciais, removidas de favelas cujos esgotos são lançados
diretamente em cursos de água, conforme informado no Parecer Conjunto SEL/SEHAB n°
001/2014 de 06/01/14 emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo”, conforme São Paulo
(Estado) (2017e).
119
Conforme São Paulo (Município) (2016h).
120
Grupo Globo (2017).
121
Conforme informação obtida em entrevista realizada com funcionários da SEHAB em 12 jul. 2017.

118
Figura 19 - Imagem da entrega do empreendimento “América do Sul”

Fonte: Caixa Econômica Federal (2017). Autoria da imagem: Rodrigo de Oliveira.

Figura 20 - Imagem da entrega do empreendimento “América do Sul”

Fonte: Caixa Econômica Federal (2017). Autoria da imagem: Rodrigo de Oliveira.
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Figura 21 - Imagem da entrega do empreendimento “América do Sul”

Fonte: Caixa Econômica Federal (2017). Autoria da imagem: Rodrigo de Oliveira.

Figura 22 - Imagem do acesso ao condomínio Mendonza

Fonte: Visita realizada ao empreendimento América do Sul em 01 nov. 2017. Autoria da imagem:
acervo pessoal do autor.
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Hagenbrock (2006) e Matteucci (2015) lembram que a mudança de hábito dos
moradores reassentados originários de assentamentos informais para a tipologia de
apartamentos exige um trabalho de assistência social para os beneficiados.
Conforme entrevista realizada com assistentes sociais da Coordenadoria de
Gestão Social da SEHAB120, em São Paulo é realizado o acompanhamento social no
processo de pré e pós-ocupação dos novos empreendimentos de HIS, com a
orientação e conscientização das famílias sobre o novo sistema de vida condominial
e os custos financeiros que serão incluídos no orçamento familiar.
Na etapa de pré-ocupação foram realizadas reuniões para apresentação do
empreendimento; entrega de documentos e a coleta de assinaturas de contratos;
acompanhamento da logística da mudança dos moradores. A destinação dos
apartamentos contou com a participação dos beneficiados, com o objetivo de manter
a proximidade e o vínculo de afetividade dos moradores conforme a comunidade de
origem, com a utilização de sorteio em situações pontuais. Além das unidade
habitacionais adaptadas para usuários de cadeiras de rodas, os apartamentos no
pavimento térreo foram priorizados para idosos e famílias com crianças pequenas
(segundo os técnicos da SEHAB, para reduzir o risco de quedas).
No trabalho de pós-ocupação foram realizadas reuniões para a convenção do
condomínio e eleição do síndico e subsíndico, além de palestras de educação
ambiental e patrimonial. Duas vezes por semana, pelo prazo de 1 ano, é realizada
uma reunião de acompanhamento social121.
Em outubro de 2017 foi realizada uma parceria entre a SEHAB e a Fundação
Banco do Brasil122 para promover ações educativas e de sustentabilidade, através
de cursos a serem ministrados no empreendimento no período de 12 meses. O
objetivo seria capacitar moradores na resolução de conflitos comunitários e para
gestão condominial dos espaços sem descaracterizar o conjunto ao longo dos anos,
preservando o patrimônio e as condições ambientais (elementos que devem ser
mantidos principalmente pelo empreendimento ser inserido em APRM) .

120

Reunião realizada em 12 jul. 2017.
Segundo as assistentes sociais em reunião realizada em 12 jul. 2017, o acompanhamento social é
realizado por 1 ano em empreendimento oriundos de PMCMV e de 2 anos quando realizados pela
COHAB e SEHAB.
122
Conforme São Paulo (Município) (2017h).
121

121

7.1.1 Licenciamento ambiental do empreendimento

Para o licenciamento da construção do empreendimento foram necessárias a
aprovação do seu projeto pelas seguintes instituições: CEF, Prefeitura Municipal de
São Paulo123, GRAPROHAB124 e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB), este último responsável pelo licenciamento ambiental.
A CETESB emitiu para o loteamento o Termo de Compromisso de
Recuperação Ambiental125 em julho de 2014, documento que indica quais são as
medidas necessárias para mitigar os impactos ambientais gerados pela construção,
indicando também o prazo necessário para o seu atendimento. O documento prevê
as seguintes ações:
 Isolamento e cercamento das Áreas Verdes / APPs durante a implantação do
loteamento;
 Controle de vegetação invasora;
 Plantio de 10.575 mudas de árvores126 no prazo de 6 meses;
 Relatórios técnicos semestrais de monitoramento do plantio elaborado por
profissional habilitado;

Foram emitidas licenças ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de
Operação) em dois momentos da construção: uma para instalação temporária da
usina de concreto utilizada durante a obra127 e outra para a implementação do EAS.
Como o loteamento principal e os 7 lotes que compõem o empreendimento,

123

Foi obtido o Alvará de Aprovação de Edificação Nova em 14 de agosto de 2014, tendo ainda dois
Projetos Modificativos aprovados em 03/10/2015, e em 11/06/2016. Certificados de Conclusão nº
2017-80259-00 e 2017-00331-00 emitidos em 20/02/2017. Conforme São Paulo (Município)
(2009b) e Alvarás disponíveis para consulta pública em São Paulo (Município) (2006).
124
Foi protocolado o pedido de aprovação para o loteamento em 02/10/2013 e foi obtido o Certificado
nº 228 em 13/05/2014. Foram obtidos mais 7 certificados nºs 389, 390, 391, 392, 393, 394 e 395
(requeridos em 06/06/2014 e obtidos em 12/08/2014), para aprovação dos condomínios que
compõem o empreendimento: Dados obtidos pelo Serviço Estadual de Informações ao Cidadão e
conforme São Paulo (Estado) (2017d);
125
Conforme Controladoria-Geral da União (2017b).
126
A definição e distribuição deve estar em conformidade com o Anexo III da Resolução SMA nº
32/2014.
127
Foram emitidas as seguintes licenças ambientais pela CETESB: Licença Prévia em 04/12/2014.
Licença de Instalação em 16/01/2015; Licença de Operação em 13/11/2015 Conforme São Paulo
(Estado) (2017e).
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obtiveram certificados do GRAPROHAB128, foi necessária somente a Licença de
Operação129. Estas licenças concedidas aos condomínios contém as seguintes
informações sobre os procedimentos adotados para evitar a poluição dos
mananciais e a manutenção da permeabilidade da água pluvial:


O esgoto gerado no empreendimento é lançado na rede pública da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e
encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto Barueri;



Os resíduos sólidos gerados no empreendimento devem ser armazenados e
dispostos adequadamente, com o intuito de evitar problemas de poluição
ambiental, sendo posteriormente removidos para fora das APRMs;



Manutenção das áreas permeáveis gramadas do empreendimento (conforme
o projeto aprovado);



O sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento deverá ser
mantido e operado conforme o projeto aprovado, de modo a garantir o
escoamento adequado das águas pluviais, evitando a instalação de
processos erosivos e o carreamento de sedimentos para o curso de água.

7.1.2 Dados do empreendimento “América do Sul”

A gleba na qual foi construído o EAS possui área de 147.085,41 m² e foi
dividida em áreas para a implantação do loteamento (composto por 7 lotes), áreas
verdes e para o sistema viário, conforme a Tabela 24. Os lotes receberam os
prédios que totalizaram cerca de 63 mil m² de área construída, conforme a Tabela
25.

128

Segundo a CETESB, o certificado emitido pelo GRAPROHAB em 12/08/2014 equivale às Licenças
Prévia e de Instalação).
129
Para o loteamento foi emitida a Licença de Operação em 01/02/2017. Os 7 condomínios obtiveram
a mesma licença em 03/02/2017.

123
Tabela 24 - Destinação de áreas do empreendimento “América do Sul”
Ocupação

Área (m²)

Proporção (%)

Loteamento

92.032,15

62,57

Área verde

47.483,19

32,28

Sistema Viário

7.570,07

5,15

Total

147.085,41

100

Fonte: Projeto modificativo de Alvará de Aprovação de Edificação Nova nº 20141788803, conforme
São Paulo (Município) (2006).

Tabela 25 - Lotes, blocos habitacionais, UH e vagas de estacionamento do “América do
Sul”
Lotes

Nome do
Condomínio

Área do
terreno (m²)

Área
construída (m²)

Blocos*

UH

Vagas de
estacionamento

1

Córdoba

14.840,48

10.241,16

16

192

60

2

La Serena

6.354,58

3.924,36

06

72

25

3

Mendoza

14.004,54

8.977,80

14

168

57

4

Quito

13.902,02

10.241,16

16

192

60

5

San Lorenzo

14.806,23

10.899,99

17

204

60

6

Santiago

13.445,29

8.977,80

14

168

57

7

Valparaíso

14.679,01

10.241,16

16

192

60

92.032,15

63.503,43

99

1188

379

Total

* Os blocos são compostos de 3 pavimentos e 12 UHs no total.
Fonte: Projeto modificativo de Alvará de Aprovação de Edificação Nova nº 20141788803, conforme
São Paulo (Município) (2006).

A disposição dos condomínios e a implantações dos elementos indicados nas
Tabelas 24 e 25 estão ilustrados na Figura 23. Apenas o condomínio Valparaíso
possui acesso aos blocos de apartamentos por uma via de circulação existente
anteriormente130, tendo sido projetado uma via para o acesso dos demais Os
edifícios que possuem apartamentos adaptados para deficientes físicos estão
localizados próximos das vagas de estacionamentos reservadas para estes
moradores. As Áreas de Preservação Permanente (APP), são faixa de proteção pela
existência de córregos no local, estando em conformidade com a Lei Federal nº
12.651/2012 (BRASIL, 2012a).

130

Rua Carlos Barbosa Santos.

125

7.1.3 Empreendimento “América do Sul” e padronização arquitetônica e construtiva
do PMCMV

O projeto arquitetônico da UH (assim como todo o empreendimento) foi
realizado utilizando como referência as normativas do PMCMV fase 2 133. Os
apartamentos contendo dois dormitórios (um para o casal e outro para abrigar duas
pessoas em camas separadas) atendem os requisitos estipulados pela tipologia
única do programa habitacional, que utilizou o padrão médio da família brasileira
(descrita em quatro membros, supostamente composta por pai, mãe e dois filhos)
instituído pelo levantamento censitário do IBGE134 (RUFINO; SANTO AMORE;
SHIMBO [Org.], 2015).
Rolnik et al.(2014) e Rufino; Santo Amore; Shimbo (Org.) (2015) afirmam que
a solução padronizada da UH (projetada para um composição familiar idealizada)
não atende as necessidades habitacionais que possam existir ou ocorrer ao longo
do tempo, por causa dos diversos tamanhos e arranjos familiares que existem em
nossa sociedade. O sistema construtivo adotado (alvenaria estrutural) dos prédios
do EAM impossibilita as futuras alterações e/ou modificações dos ambientes para
adequar os apartamentos face as necessidades atuais e futuras dos seus
habitantes.
Em visita realizada pelo autor ao empreendimento135, foi relatado por uma
moradora do Condomínio Córdoba que em seu apartamento residem 7 pessoas e
que há vizinhos com famílias mais numerosas, demonstrando a existência de
apartamentos em que o número de pessoas que ali residem é muito maior do que a
proposta do projeto, reduzindo consequentemente as condições de conforto aos
seus ocupantes.
Os 99 blocos divididos nos 7 condomínios que compõem o loteamento
possuem as mesmas soluções arquitetônicas e estruturais, adotando para a
diferenciação estética dos condomínios a escolha de cores distintas para a pintura

133
134

135

Portaria do Ministério das Cidades nº 465 de 03 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011b).
Conforme dados disponibilizados pelo levantamento censitário do ano de 2010 do IBGE, o Brasil
possuía a densidade domiciliar de 3,3 habitantes por domicílio. O município de São Paulo
possuía a densidade de 3,15 hab./dom. A Prefeitura Regional de Capela do Socorro possuía a
média de 3,44 pess./dom. e os seus Distritos de Cidade Dutra (3,40 hab./dom.), Grajaú (3,50
hab./dom.) e Socorro (3,04 hab./dom.). Conforme em São Paulo Município (2017i).
Realizado em 01 nov. 2017.
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externa dos edifícios que os compõem. A clara padronização adotada no projeto do
conjunto reflete uma situação comum em muitos empreendimentos do PMCMV no
país. Rolnik et al.(2014)

afirmam que as construtoras usam a padronização de

projetos como uma forma de maximizar a taxa de retorno do investimento através da
redução dos custos e do prazo de produção, levando a uma reprodução massiva e
em escala nacional de projetos padrão, não atendendo às diversidades regionais
para a implantação dos conjuntos habitacionais, tampouco as necessidades das
famílias atendidas.
As Figuras 24 e 25 ilustram a padronização construtiva e arquitetônica de
empreendimentos do PMCMV executados e projetados ao qual o EAS é integrante.
No caso da Figura 24, é perceptível a semelhança das soluções construtivas de
prédios em cidades diferentes (Guarulhos/SP, Santa Bárbara d’Oeste/SP e São
Paulo/SP), tendo o EAS um número menor de pavimentos como diferencial aos
demais exemplos.
Quanto a Figura 25 é perceptível a semelhança da solução arquitetônica da
UH (disposições dos ambientes idênticas) em três cidades distintas (Contagem/MG,
Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP). O diferencial da planta da UH do EAS está nas
dimensões dos seus ambientes, que são superiores aos exemplos de UH
localizados em cidades mineiras. Se distingue também pela existência de um shaft
no ambiente “banho” para facilitar a manutenção da instalação hidráulica do vaso
sanitário (solução adotada devido edificação possuir alvenaria estrutural).
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Figura 24 - Imagens de empreendimentos do PMCMV com sistemas construtivos
semelhantes

Empreendimento Parque das Aldeias,
localizado em Guarulhos / SP (1).

Empreendimento “Bosque das Árvores”,
localizado em Santa Bárbara D’Oeste/SP
(2).

Empreendimento “Espanha” localizado em
São Paulo/SP (3).

Empreendimento “América do Sul”
localizado em São Paulo/SP (4).

Fonte: Edifícios construídos pela construtora “Emccamp Residencial S/A”.
136
(1) Prefeitura do Município de Guarulhos . Autor da foto: Fábio Nunes Teixeira.
137
(2) Prefeitura do Santa Bárbara D’Oeste . Autor da foto: Luís Eduardo Deffanti.
(3) Maquete eletrônica disponibilizada pela construtora, com a previsão da edificação
138
concluída .
139
(4) Governo do Estado de São Paulo . Autoria da foto: Alexandre Carvalho/A2img.

136
137
138
139

Guarulhos (2017).
Santa Bárbara D’Oeste (2017).
Emccamp Residencial S/A (2017).
São Paulo (Estado) (2017c).
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Figura 25 - Comparação das plantas das UH do empreendimento América do Sul e
outros empreendimentos do PMCMV

Planta da UH do “Residencial Vista Alegre”,
localizado em Contagem/MG (1).

Planta da UH do “Conjunto Jardim Vitória
II”, localizado em Belo Horizonte/MG (2).

Planta da UH do Empreendimento “Espanha”
localizado em São Paulo/SP (3).

Planta da UH do Empreendimento
“América do Sul” localizado em São
Paulo/SP (4).

Fonte:

Projetos arquitetônicos de autoria da construtora “Emccamp Residencial S/A”,
(1) Campos (2014), p.204;
(2) Oliveira (2016), p. 199;
(3) São Paulo (Município) (2014c);
(4) Fornecida pela Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo em entrevista realizada
em 12 de jul. 2017;
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7.2

Análise da habitabilidade da UH do empreendimento

As unidades habitacionais (UHs) do Empreendimento América do Sul (EAS)
são compostas de 2 dormitórios, sala de estar, banheiro, cozinha e área de serviço
em uma de área140 de aproximadamente 47m², com a utilização de blocos de
concreto autoportante como o solução estrutural e adotados para a vedação externa
e divisão dos ambientes dos edifícios.
As unidades habitacionais possuem a área útil de 43,23 m². As dimensões de
cada ambiente estão informadas na Tabela 26 e as suas disposições na planta da
UH estão contidas nas Figuras 26 e 27. As áreas das UHs estão em conformidade
com

a

legislações

municipais141,

estaduais142

e

federais143

quanto

ao

enquadramento de um apartamento como Habitação de Interesse Social.
Tabela 26 -

Área dos ambientes da UH do Empreendimento América do Sul em metros
quadrados
Ambiente

Áreas (m²)

Área de serviço

2,94

Banho

3,44

Circulação

1,76

Cozinha

4,18

Quarto 1

10,06

Quarto 2

9,15

Sala

11,70

Total

43,23

Fonte: Cálculo pelo autor a partir das informações contidas na Figura 27.

140
141

142

143

São Paulo (Estado) (2017c).
Está em conformidade as áreas máxima de 70,00m² e mínima de 24,00m² estabelecidos pelo
artigo 20 do Decreto Municipal 57.377/2016 (SÃO PAULO [Município], 2016a);
Está em conformidade com a área mínima de 42,00m² estipulada pelo artigo 12 do Decreto
Estadual nº 55.342/2010 (SÃO PAULO [Estado], 2010c), assim como área máxima de 60,00 m²
estabelecida pelo artigo 95 do Decreto Estadual 12.342/1978 (SÃO PAULO [Estado], 1978);
Está em conformidade com área útil de 39,00m² estabelecida pela Portaria nº 465 /2011 do
Ministério das Cidades para o PMCMV/ FAR fase 2 (BRASIL, 2011b), assim como a Portaria nº
269/2017 do Ministério das Cidades para o PMCMV / FAR fase 3 (BRASIL, 2017b).
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Para a análise da habitabilidade dos ambientes da UH do EAS foram
considerados como parâmetros o Código de Obras e Edificações do Município de
São Paulo (COE)144, o Código Sanitário Estadual145, o Manual de Projetos da CDHU
(por causa da expressiva provisão habitacional da instituição no Estado de São
Paulo), as NBRs 15.575-1/2013 e 9.050/2015, as especificações técnicas do
PMCMV FAR146 e os estudos para habitação realizados pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)147.
O COE possui a indicação de metragem mínima apenas para dois ambientes
(sala de estar e quartos). Para os demais, a legislação indica como referência que
os compartimentos possam conter a projeção de um círculo (estabelecendo assim
uma largura mínima do ambiente). O Tabela 27 contém os dados de dimensões
mínimas contidas no COE de 1992 (vigente na época da elaboração do projeto do
EAS) e de 2017, estando a UH do EAS atendendo os parâmetros de ambas
legislações.
Tabela 27 - Situação da UH do empreendimento América do Sul quanto as Dimensões
mínimas de ambientes segundo o COE do Município de São Paulo
COE de 1992
Ambiente

COE de 2017
Conter
Área (m²)
círculo de
diâmetro(m)
-----0,90

Situação do
ambiente da
UH América do
Sul

Área (m²)

Conter círculo
de diâmetro(m)

Área de serviço

------

1,20

Banho

-------

0,80

-------

0,90

Conforme

Circulação

-------

0,80

-------

0,90

Conforme

Cozinha

-------

1,20

-------

1,50

Conforme

Quartos

5,00

2,00

5,00

2,00

Conforme

Sala

5,00

2,00

5,00

2,00

Conforme

Conforme

Fonte: Leis Municipais 11.228/1992 (SÃO PAULO [Município], 1992a) e 16.642/2017 (SÃO PAULO
[Município], 2017j) e Decretos Municipais 32.329/1992 (SÃO PAULO [Município], 1992b) e
57.776/2017 (SÃO PAULO [Município], 2017l).

As recomendações de habitabilidade para HIS contidas no Código Sanitário

do Estado de São Paulo, assim como as referências difundidas pela CDHU e

144

Lei Municipal 16.642/2017 (SÃO PAULO [Município], 2017j)e Decreto Municipal 57.776/2017 (SÃO
PAULO [Município], 2017l).
145
Decreto Estadual 12.342/1978 (SÃO PAULO [Estado], 1978).
146
Portaria nº 465 /2011 do Ministério das Cidades para o PMCMV / FAR fase 2 (BRASIL, 2011b).
147
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1988).
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estudos do IPT, utilizam como indicadores as áreas mínimas por ambiente. As
metragens referenciais estão indicadas na Tabela 28.

Tabela 28 -

Áreas mínimas por ambientes da UH, conforme o Código Sanitário de São
Paulo e recomendações do CDHU e IPT

Ambiente

Código Sanitário de
São Paulo (1978)
(m²)

IPT (1988)
(m²)

Área de serviço

------ (1)

----- (2)

Companhia de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(2008) (m²)
2,80

Banho

2,00

2,50 a 3,00

2,80

Circulação

------ (3)

1,5 a 3

------ (4)

Cozinha

4,00

10,00 a 12,00

5,00

Quarto 1

8,00

9,00 a 11,00

9,00

Quarto 2

6,00

8,00 a 9,00

8,00

Sala

8,00

12,00 a 14,00

12,50

(1) Mesmo não havendo uma indicação de área mínima no Código Sanitário de São Paulo, a
área de serviço é um dos ambientes considerados necessários para compor uma
habitação;
(2) O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1988) não define uma área
mínima para a área de serviços, mas indica a necessidade de sua existência mesmo que
não seja um espaço fechado;
(3) O Código Sanitário de São Paulo não define a área mínima para circulação em uma UH,
mas no caso de unidades autônomas residenciais, as áreas de circulação deve possuir no
mínimo 0,90m de largura;
(4) A CDHU recomenda que área de circulação interna horizontal dos apartamentos não
ultrapasse a 5% da área útil total da UH. Considerando as demais áreas mínimas dos
ambientes, a área destinada à circulação deve ser de no máximo 2,11 m².
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Decreto Estadual 12.342/1978 (SÃO PAULO
[Estado], 1978), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1988) e
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (2008).

Considerando as informações contidas na Tabela 26148 foi elaborada a
análise dos ambientes do EAS quanto ao atendimento dos limites constantes na
Tabela 28 que resultou na tabela síntese (Tabela 29). Os ambientes da UH do EAS
estão em conformidade com os parâmetros indicados pelo Código Sanitário de São
Paulo. As áreas dos ambientes “sala” e “cozinha” não estão compatíveis com os
limites indicados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (2008)
e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1988).

148

Ver p. 129.
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Tabela 29 - Situação do empreendimento América do Sul com relação às dimensões
mínimas segundo o Código Sanitário, IPT e CDHU

Ambiente

Código Sanitário de
São Paulo (1978)

IPT (1988)

Área de serviço

------

-----

Companhia de
Desenvolvimento
Habitacional e
Urbano (2008)
Conforme

Banho

Conforme

Conforme

Conforme

Circulação

------

Conforme

Conforme

Cozinha

Conforme

Não Conforme

Não Conforme

Quarto 1

Conforme

Conforme

Conforme

Quarto 2

Conforme

Conforme

Conforme

Sala

Conforme

Não Conforme

Não Conforme

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados contidos nas Tabelas 26 e 28.

A NBR 15.575-1/2013 contêm indicadores para as edificações habitacionais
para que estas possuam um desempenho satisfatório para os seus usuários. A
habitabilidade dos ambientes da UH não é tratada utilizando uma metragem mínima
do ambiente, mas sim com a sugestão de mobiliários e equipamentos (que devem
ocupar os cômodos) somados a espaços de circulação com largura mínima por
cômodo.

De forma semelhante a funcionalidade da habitação é tratada nas

especificações mínimas das UHs do PMCMV149, com a especificação de mobiliários
e espaços de circulação, que devem ser previstos nos apartamentos, semelhantes à
norma de desempenho. O resultado do estudo está contido na Figura 28. Todos os
ambientes da UH do EAS atendem os indicadores adotados pela norma.

149

Portaria nº 465 /2011 do Ministério das Cidades para o PMCMV/ FAR fase 2 (BRASIL, 2011b),
assim como a Portaria nº 269/2017 do Ministério das Cidades para o PMCMV / FAR fase 3
(BRASIL, 2017b).
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Sob o aspecto da acessibilidade para deficientes físicos, dentre as 1.188 UHs
que compõem o EAS, 52 foram adaptadas para deficientes físicos 150, representando
um pouco mais de 4% do total das moradias151. Estas moradias adaptadas estão
localizadas no pavimento térreo de 13 dos 99 blocos que integram o EAS. Como a
não há distinção da metragem dos ambientes dentre os apartamentos adaptados e
os demais do conjunto, todas as demais UHs seriam adaptáveis. Para a adaptação
plena das demais habitações implantadas acima do nível térreo, seria necessária a
instalação de elevadores152.
Considerando os parâmetros definidos pela NBR 9.050/2015 e São Paulo
(Estado) (2010a) para UH acessível153 foi efetuado um estudo sobre o tema, com o
resultado contido na Figura 29.
Conforme especificação do PMCMV, todos os cômodos possuem espaço livre
de obstáculos em frente as portas de no mínimo 1,20m, assim como espaço livre
para inscrição da projeção do módulo de manobra154 necessário.
Adotando a quantidade mínima de mobiliários conforme a NBR 15.575-1/2013
e que os apartamentos devem ser habitados por 4 pessoas, a UH do EAS não é
plenamente acessível conforme a NBR 9.050, pelo fato de que no quarto menor não
há espaço suficiente para a circulação (onde deveria caber a projeção do módulo de
referência155) defronte ao guarda-roupa. Nessa situação, a UH acessível do EAS
atenderia somente 3 habitantes (considerando 2 pessoas no quarto maior e 1 no
quarto menor).

150

Informação disponibilizada pela SEHAB em entrevista realizada em 12/07/2017.
Está em conformidade com a Portaria nº 465 /2011 do Ministério das Cidades (BRASIL, 2011b),
assim como a Portaria nº 269/2017 do Ministério das Cidades (BRASIL, 2017b), que definem que
3% das unidades do empreendimento devem ser acessíveis.
152
Conforme Brasil (2011b) e Brasil (2017b), deve ser previsto a instalação de elevadores para
edificações com mais de dois pavimentos. O Decreto Municipal nº 57.377/2016 dispensa a
instalação de elevadores quando o desnível a partir do nível do pavimento de acesso da
edificação for de no máximo 11m até qualquer unidade habitacional (SÃO PAULO [Município],
2016a);
153
O estudo elaborado pelo autor considerou a planta da UH acessível divulgada no evento de
inauguração do empreendimento realizado em 23 set. 2014 e noticiado conforme São Paulo
(Município) (2014b).
154
Conforme a NBR 9.050/2015, módulo de manobra é a projeção de espaço onde seja possível a
manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento. O espaço para a rotação de 180º possui
medidas de 1,50m de largura e 1,20m de comprimento (ver detalhe na Figura 29) (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2015)..
155
Conforme a NBR 9.050/2015, módulo de referência é a projeção do espaço ocupado por uma
pessoa que utiliza cadeira de rodas, com medidas de 0,80 m de largura e 1,20m de comprimento
(ver detalhe na Figura 29) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT,
2015).
151
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Os prédios com três pavimentos foram projetados atendendo a restrição de
gabarito de altura máxima da edificação de 9 metros imposta pela legislação de
LPUOS vigente à época do projeto156. Com o baixo gabarito das edificações, a
instalação de elevador, prevista no EAS especificado pelo PMCMV, que permitiria a
acessibilidade para os apartamentos além do térreo, seria um alto investimento para
os moradores. Um equipamento de circulação vertical atenderia apenas 8
apartamentos. Se fosse adotada, na fase de projeto, uma disposição dos blocos dos
edifícios diferente da disposição em “H” utilizada, onde os edifícios pudessem ser
interligados por passarelas e que os elevadores seriam compartilhados por mais
apartamentos (conforme estudo realizado por Andrade (Org) (2015) na Figura 30),
seria menos onerosa a instalação deste equipamento mecânico.
Figura 30 - Exemplo de implantação de blocos de edifícios onde há o compartilhamento do
elevador
Legenda:
(1) Planta do bloco de
apartamentos
do
empreendimento
do
PMCMV da Estrada dos
Palmares, localizado em
Santa Cruz, município de
Rio de Janeiro, projetado
para uma família de 4
membros e sem elevador.
(2) Proposta realizada por
Andrade (Org) (2015) da
planta do bloco de
apartamentos
do
empreendimento
do
PMCMV da Estrada dos
Palmares, localizado em
Santa Cruz, município de
Rio de Janeiro. Onde
atenderia famílias com
formações distintas, com
a instalação de um
elevador para 3 blocos.

(1)

(2)

Fonte: Andrade (Org), 2015, p.50.

156

Conforme o item IX do artigo 141 da Lei Municipal 13.885/2004 (SÃO PAULO [Município], 2004a).
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7.3

A

“Ferramenta

de

Avaliação

de

Inserção

Urbana”

aplicada

ao

Empreendimento “América do Sul”

7.3.1 A Ferramenta
A “Ferramenta de Avaliação de Inserção Urbana para os empreendimentos de
faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida”157, foi elaborada com o objetivo de ser
um estudo de natureza qualitativa da inserção urbana dos empreendimentos do
PMCMV e que segundo Rolnik et al.(2014) foi baseada considerando os padrões
internacionais relativos ao direito à moradia.
A ferramenta foi elaborada para que o poder público avalie se as áreas com
propostas de projetos habitacionais possuem um nível mínimo e satisfatório de
urbanidade, considerando aspectos como localização, mobilidade, diversidade de
usos, desenho urbano e integração ao entorno.
É organizada em três grandes temas complementares que possuem
indicadores próprios, com o intuito de estabelecer parâmetros para a avaliação de
qualidade. O Quadro 7 contém a descrição dos temas e seus respectivos
indicadores com o resumo dos dados a serem levantados.

157

A ferramenta foi elaborada em parceria do Laboratório Espaço Público e Cidade da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP (LabCidade) e do Instituto de Políticas de Transporte e
Desenvolvimento (ITDP Brasil), com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) (Chamada MCTI/CNPq/MCIDADES nº 11/2012) e da Ford
Foundation (ROLNIK ET AL, 2014).
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Quadro 7 - Temas e indicadores da “Ferramenta de Avaliação de Inserção Urbana”
Indicadores

Temas

Tipo
1

1 - Transportes

-

Opções

Dados a serem levantados
de

Quantidade de itinerários diferentes de transporte público

Transporte

acessíveis.

2 - Frequência de

Frequência e período de operação das linhas de

Transporte

transporte público identificadas.
Existência de creches públicas, escolas públicas de

3 - Usos Cotidianos

mercados de alimentos frescos.

2 - Ofertas de

Existência de escola pública de ensino fundamental,

Equipamentos,
Comércio e

4 - Usos Eventuais

Serviços

atendimento, farmácia, área para práticas esportivas,

5 - Usos

Existência

Esporádicos

administrativo, instituição de ensino superior, banco.

Entorno

7 - Tamanho de
Quadras
3 - Desenho e

Urbana

ensino médio e/ou técnico, unidade de saúde com pronto

supermercado, lotérica ou caixa eletrônico.

6 - Relação com o

Integração

ensino infantil, áreas livres para lazer e recreação,

de

hospital

público,

centro

público

Porcentagem do perímetro do empreendimento ou dos
empreendimentos contíguos, que é adjacente a um
entorno efetivamente urbano.
Média do perímetro das quadras do empreendimento ou
conjunto de empreendimentos contíguos e de todas as
quadras imediatamente adjacentes a ele(s)
Número de acessos de pedestres para 100 metros de

8 - Aberturas para

divisas entre as áreas privadas do empreendimentos ou

o Espaço Público

empreendimentos contíguos, e as vias públicas de
circulação de pedestres.

9 - Rede de
Circulação de
Pedestres

Avaliação da rede de circulação de pedestres do(s)
empreendimento(s) avaliados e os caminhos até os
pontos de ônibus e/ou estações de acesso ao sistema de
transporte.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da ferramenta elaborada por Rolnik et al.(2014)

Os indicadores possuem parâmetros quantitativos que servem de referência
para classificar os dados obtidos por levantamento para a sua posterior qualificação.
Conforme Rolnik et al. (2014), a medição de cada indicador gera um resultado final a
ser classificado entre os níveis "Bom", "Aceitável" ou "Insuficiente".
Havendo qualificação dos indicadores é possível avaliar o empreendimento,
utilizando também os níveis de “Bom”, “Aceitável” ou “Insuficiente”. Conforme os
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autores Rolnik et al. (2014) um único indicador que fosse qualificado como
“Insuficiente” já seria o suficiente para avaliar que o empreendimento não está de
acordo com padrões mínimos de inserção urbana158. Empreendimentos que contém
todos os indicadores avaliados como “Aceitável” possuem um padrão mínimo
satisfatório de inserção urbana. Para o empreendimento ser avaliado como “Bom”, é
necessário que sete dos nove indicadores possuam a melhor qualificação possível
dentre as disponíveis.
7.3.2 Avaliação do empreendimento “América do Sul”

A.

Tema 1 – Transporte

Tem o objetivo de avaliar a relação do empreendimento com a rede de
transporte público, considerando a facilidade de acesso aos pontos de embarque e o
potencial de acesso a diferentes localidades através das opções de transporte
disponíveis.

Para isso são utilizados os indicadores de opções de transporte

(Indicador 1) e a frequência deste serviço (Indicador 2).

a.

Indicador 1 – Opções de Transporte

Para qualificar o empreendimento América do Sul (EAS) neste indicador foi
utilizado o mapa ilustrado na Figura 31159, onde seguindo as diretrizes de Rolnik et
al. (2014), foram identificados todos os pontos de acesso ao transporte público (no
caso pontos de ônibus) localizados a uma distância de até 1 km em percurso real a
partir do centro poligonal do empreendimento habitacional.
A partir destes pontos de ônibus foram identificadas as linhas de ônibus160
disponíveis para os moradores no período de horário entre as 10 horas até as 16

158

Rolnik et al. (2014) indicam que para um empreendimento ainda em fase de análise para a sua
implantação e com um indicador avaliado como “Insuficiente”, seria recomendado que a sua
aprovação ficasse dependente da revisão do problema apontado pelo indicador. A aprovação de
um empreendimento em análise seria aconselhada somente com os indicadores qualificados
como “Aceitável” e “Bom”.
159
Ver p. 142
160
Foram identificadas as linhas de ônibus 6016-10, 6016-41, 6053-10, 6058-10 e 6084-10, de acordo
com dados disponíveis por São Paulo Transporte S/A (2017a).
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horas em dias úteis da semana (período de horário utilizado também no Indicador 2
– Frequência do Transporte).
Os dois levantamentos anteriores foram necessários para determinar a
quantidade de itinerários de transporte disponíveis para os moradores do EAS.
Adotando o procedimento da ferramenta de Rolnik et al. (2014)161 foram
identificados 3 itinerários de transporte (identificados no pormenor da Figura 31),
onde 2 possuem como destino o terminal de ônibus e estação de trem do Grajaú
(que permite a interligação com malha de transporte disponível no município e na
região metropolitana) e o outro itinerário tendo como destino final o terminal de
ônibus Varginha.
Considerando os itinerários identificados e o parâmetro para qualificar este
indicador (Quadro 8), o EAS possui a qualificação de “Aceitável” conforme os
parâmetros deste indicador. Rolnik et al. (2014) afirmam que esta qualificação
“garante que o empreendimento e seu entorno estejam minimamente conectados a
outros trechos da cidade e que seus moradores tenham várias possibilidades de
mobilidade no território” (ROLNIK ET AL. 2014, p. 73).
Quadro 8 - Parâmetro para a qualificação do Indicador 1 – Opções de Transporte
Qualificação

Resultado

Bom

4 ou mais itinerários diferentes

Aceitável
Insuficiente

162

Pelo menos 3 itinerários diferentes
2 ou menos itinerários diferentes

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 72.

161

162

Onde são considerados itinerários distintos quando as linhas de ônibus apresentarem entre si
distância superior de 2 km em qualquer trecho.
Rolnik et al. (2014) indicam que a qualificação de “insuficiente” pode ser revista para “aceitável” se
pelo menos uma das linhas de ônibus receba a qualificação de “aceitável” do indicador “frequência
do transporte” e que exista a integração dos transportes no município (semelhante ao “bilhete
único”) onde a transferência para outra linha não onere o passageiro.
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b. Indicador 2 – Frequência do Transporte.

Com os dados obtidos pelo Indicador 1 foi possível identificar e qualificar a
frequência do transporte público e o tempo de espera para a população usufruí-lo.
Neste indicador é considerado o período de operação das linhas de transporte nos
horários de entrepico, entre 10h e 16h em dias úteis de semana. O Quadro 9
contém os parâmetros para a qualificação do indicador.
Quadro 9 - Parâmetro para a qualificação do Indicador 2 – Frequência do Transporte
Classificação parcial

Frequência

Período de operação

Bom

Até 10 min.

24hs

Aceitável

11 a 20 min.

17hs/dia ou mais

Insuficiente

Acima de 20 min.

Menos de 17hs / dia

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 75.

Utilizando os dados disponibilizados pela São Paulo Transporte S/A
(SPTrans), foram identificadas as frequências das linhas de ônibus e realizadas as
qualificações parciais, com os resultados constando no Quadro 10. As cinco linhas
de ônibus pesquisadas possuem a frequência e o seu período de operação
qualificados como “aceitável”.
Quadro 10 - Qualificação da Frequência das linhas de transporte no período das 10h – 16h
em dias úteis
Linhas

Frequência

Período de frequência

Qualificação Parcial

6016-10

12 min.

(03:40 – 01:50) 22h10

Aceitável

6016-41

12 min.

(03:50 – 00:00) 20h10

Aceitável

6053-10

20 min.

(04:00 - 00:20) 20h20

Aceitável

6058-10

12 min.

(04:10 – 00:30) 20h20

Aceitável

6084-10

12 min.

(04:10 – 01:40) 21h30

Aceitável

Fonte: São Paulo Transporte S/A (2017a).

A linha de ônibus “6053-10” possui a frequência de até 20 minutos entre os
ônibus e assim influência negativamente o acesso dos moradores do EAS a alguns
equipamentos, comércio e serviços que seriam utilizados eventualmente (listados e
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identificados nos Indicadores 4163), onde neste caso o acesso a estes usos deveria
ocorrer em até 30 minutos (conforme a ferramenta utilizada para a esta análise).
Mesmo com disponibilidade de um serviço pela internet com o acompanhamento da
localização dos veículos164 e de totens em pontos de ônibus com detalhes das linhas
disponíveis, um morador pode levar mais tempo para chegar ao seu lugar de
interesse simplesmente por estar no ponto de ônibus em um horário inadequado.
A linha de ônibus “6016-10” que interliga o EAS ao terminal de ônibus/trem do
Grajaú possui o maior período de frequência dentre as opções de ônibus
(aproximadamente 22 horas). Esse período de funcionamento é importante por
facilitar aos moradores o acesso a locais de empregos e educação (muitas pessoas
possuem jornadas extensas, múltiplas e variadas ao longo do dia) a partir da
baldeação com a linha de trem165 que interliga a região com o restante da cidade. O
seu período de funcionamento poderia ser maior, mas de certa forma fica limitado
por causa do horário de funcionamento da linha de trem e metrô na cidade166.
Como todas as linhas de transporte são qualificadas como “Aceitável”,
consequentemente o EAS também possui esta qualificação para este indicador.
Rolnik et al. (2014) afirmam que um empreendimento que possui esta qualificação
deve por exemplo, possuir uma frequência menor nos horários de pico que o
identificado no período de entrepico do transporte. Quanto ao período de operação,
a definição de 17 horas contínuas durante os dias úteis corresponderia a um tempo
mínimo de funcionamento para atender a maior parte das necessidade de
deslocamento dos moradores ao longo do dia.

B.

Tema 2 – Oferta de equipamentos, comércio e serviços

Rolnik et al. (2014) apontam que esse tema tem o propósito de avaliar a
oferta de equipamentos, comércio e serviços disponíveis aos moradores dos
empreendimentos, desde que as distâncias e os meios para acessá-los estejam
dentro de padrões aceitáveis. A avaliação é realizada em três escalas (uso

163

Ver p. 151.
A SPTrans possui um serviço de acompanhamento da localização dos veículos, conforme São
Paulo Transporte S/A (2017b).
165
Linha 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
166
As linhas de metrô e trem funcionam entre das 04h às 00h (20 horas de frequência) de domingo a
sexta-feira e 04h a 01h (21 horas de frequência) aos sábados.
164
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cotidiano, eventual e esporádico), onde para cada uma é analisada a frequência de
seu uso e a capacidade de deslocamento de seus principais usuários. Esses usos
não residências são classificados em duas categorias: Usos Obrigatório (seriam
fundamentais para uma moradia com qualidade) e Usos Complementares. Além
destas tipologias de uso serem importantes para uma moradia com qualidade, suas
existências demonstram também indiretamente a existência de empregos próximos
ou acessíveis para os habitantes do empreendimento.
c. Indicador 3 – Usos cotidianos

Este indicador tem o objetivo de avaliar a existência e a diversidade de
atividades não residenciais locais próximas ao empreendimento, que permitiriam
deslocamentos diários dos moradores, possivelmente acompanhados com crianças
pequenas ou carregando compras de alimentos.
Os usos a serem identificados estão classificados em obrigatórios (Creche
pública;

Escola pública de Ensino Infantil;

Área livre para lazer e recreação;

Mercadinho ou quitanda ou hortifruti ou feira-livre) e complementares (Açougue;
Padaria; Farmácia; Restaurante; Salão de beleza; Academia; Lotérica ou caixa
eletrônico; Assistência técnica e reparação; Material de construção).
Ambas as classificações de uso devem estar localizadas em no máximo 15
minutos (equivalente a uma distância de 1.000 metros de distância) de
deslocamento para proporcionar um mínimo de conforto para os seus usuários
(ROLNIK ET AL., 2014). Adotando essa referência de distância dos usos não
residenciais para o EAS, o autor elaborou o levantamento que resultou em um mapa
de localização dos usos cotidianos (Figura 32) e a quantificação por uso (Quadro
11).
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Quadro 11 - Usos cotidianos no entorno do EAS identificados em agosto de 2017
Usos

Usos Complementares

Usos
Obrigatórios

Creche Pública
Escola de Pública de Educação
Infantil
Área livre para recreação e lazer
Mercados, quitandas, hortifrutis,
etc.
Açougue

Quantificação de usos conforme distância
Além de 1 km de
Até 1 km de caminhada
caminhada
03
01
01

01

00

01

05

00

04

00

Padaria

03

00

Farmácia

02

00

Pizzaria, Lanchonete

08

00

Salão de Beleza

02

00

Academia

02

00

Lotérica ou caixa eletrônico

02

00

Assistência técnica e reparação

05

00

Loja de material de construção

04

00

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da Figura 32.

Os parâmetros para qualificação deste indicador estão contidos no Quadro
12.
Quadro 12 - Parâmetros de qualificação do Indicador 3 - Usos Cotidianos
Qualificação

Parâmetro

Bom

Todos os usos obrigatórios e usos complementares estão disponíveis.

Aceitável

Todos os usos obrigatórios estão disponíveis e existem pelo menos 4 dos usos
complementares

Insuficiente

Não há oferta de todos os usos obrigatórios e/ou há menos de 4 usos
complementares

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 80.

Considerando os parâmetros de qualificação adotados por Rolnik et al. (2014)
e indicados no Quadro 12, o EAS possui 3 dos 4 Usos Obrigatórios e 9 dos 9 Usos
Complementares que seriam necessários conforme a ferramenta. Dentre os usos
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identificados há uma grande oferta de mercados, quitandas, uma feira-livre167 e a
existência de pizzarias e lanchonetes.
A área de lazer pública mais próxima dos moradores do EAS é o Parque
Linear Ribeirão Cocaia (identificado no ponto 3 da Figura 32168), localizado à uma
distância de cerca de 1.400 metros a partir do centro poligonal do empreendimento,
extrapolando assim o parâmetro de qualidade para este Indicador. O parque possui
equipamentos de lazer como quadras poliesportivas, quadras de futebol society,
playgrounds, aparelhos para ginástica, trilhas, ciclovia (conforme Figura 33) em uma
área de 1.261.516 m2

169

(possui área superior à área total do EAS), sendo uma

opção de lazer para pessoas com diversas idades.
Figura 33 - Parque Linear Ribeirão Cocaia e seus equipamentos de lazer em 2013

Fonte: São Paulo (Município) (2013d). Autoria da foto de Fabio Arantes.

O EAS possui equipamentos de lazer para cada um dos seus 7
lotes/condomínios, como quadras poliesportivas e equipamentos de recreação

167

Localizada na Rua Benedita Martins Ramos e funcionando aos domingos. Conforme São Paulo
(Município) (2013e).
168
Ver p. 146.
169
São Paulo (Município) (2013d).
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ilustrados nas Figuras 34 e 35, possuindo assim opções de lazer principalmente
para

crianças

e

adolescentes.

Com

a

oferta

destes

equipamentos

no

empreendimento, há o atendimento de parte da demanda cotidiana de lazer de seus
moradores, mas não supre a integração urbana necessária com os demais
habitantes do bairro que uma área lazer pública proporciona.
Figura 34 - Equipamentos de lazer do empreendimento “América do Sul”

Fonte: São Paulo (Município) (2017b). Autoria da foto: Fabio Arantes.

Figura 35 - Equipamentos de lazer do empreendimento “América do Sul”

Fonte: São Paulo (Estado) (2017c). Autoria da foto: Alexandre Carvalho/A2img.
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Segundo Coronio e Muret (1976, p. 78, apud COSTA, 2012, p.32) as diversas
tipologias de áreas verdes possuem um respectivo “raio de influência”, indicador que
estabelece uma distância adequada a ser percorrida para seu acesso, assim como a
quantidade de usuários que teriam interesse de visitar as suas instalações.
Conforme a caracterização das tipologias de áreas verdes contidas no Quadro 13 e
considerando que o maior condomínio do EAS possui 204 UHs 170, as áreas de lazer
existentes nos condomínios supririam as necessidades de seus moradores. Mas
para o total de habitações do empreendimento (1.188 UHs), não haveria área de
lazer que atenderia as necessidades há uma distância adequada.
Quadro 13 - Classificação dos espaços verdes segundo o tipo e raio de influência
Localização

Tipos de instalações
Área de jogos e brincadeiras
Condomínios
infantis;
(200 a 500 unidades
Áreas de descanso para idosos;
habitacionais)
Gramados decorativos;
Parque infantis;
Vizinhança
Área de jogos livres;
(1.000 a 1.200 unidades
Jardins e praças públicas;
habitacionais)
Pistas de caminhada;
Jardins públicos;
Bairro
Áreas de jogos e de passeios;
(4.000 a 5.000 unidades
Áreas esportivas;
habitacionais)
Pistas de caminhada;
Parques de bairro;
Parque verdes (natureza
domesticada);
Parque de atrações;
Cidade
Equipamentos esportivos
(cada 500 mil habitantes)
polivalentes;
Jardins botânicos;
Zoológicos;
Parques Urbanos;
Parque metropolitanos (natureza
intocada);
Hipódromos;
Área metropolitana
Áreas de lazer e ao ar livre;
Florestas abertas ao passeio;
Áreas de camping e caravaning;
Fonte: Coronio e Muret 1976, p. 78, apud Costa, 2012, p.32).

Raio de influência
30 a 100 m

250 a 300 m;

500 a 800 m;

800 a 2.000 m

Acima de 2.000 m

Conforme o recomendado pela ferramenta, como o EAS não possui um uso
obrigatório (Áreas livres para recreação e lazer) a uma distância de caminhada de
15 minutos, ele possui a qualificação de “Insuficiente” neste indicador.
170

Ver Tabela 25 na p.123.
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d. Indicador 4 – Usos Eventuais

Este indicador tem o propósito de avaliar a oferta de equipamentos,
comércios e serviços cujo usos pelos moradores do EAS seriam eventuais ou que
mesmo que a utilização seja cotidiana, é possível deslocamentos mais longos,
demorados e com a utilização de transporte público pelo fato de se destinarem a um
público de jovens e adultos.
Rolnik et al. (2014) indicam que os usos obrigatórios e complementares
(listados no Quadro 14) a serem considerados neste indicador devem ser acessíveis
em no máximo de 20 minutos de percurso a pé ou 30 minutos de deslocamento
utilizando o transporte público. Adotando esta referência foi identificado os usos e
suas localizações, resultando na quantificação de uso constando no Quadro 14 e o
mapa dos usos, conforme Figura 36.
Quadro 14 - Usos eventuais no entorno do EAS identificados em agosto de 2017

Usos

Usos Complementares

Usos Obrigatórios

Escola pública de Ensino Fundamental

Quantificação de usos conforme
distância
Até 20 min. a pé
A mais de 20 min. a
ou 30 min.
pé ou 30 min.
transporte público transporte público
06
00

Escola de Pública de Ensino Médio e/ou Técnico

05

00

Unidade de saúde com pronto atendimento

02

00

Farmácia

02

01

Área para prática esportiva

01

01

Supermercado

02

2

Lotérica ou caixa eletrônico

02

00

Instituição de Ensino Superior

02

00

Centro de referência de Assistência Social

05

00

Biblioteca pública

01

00

Delegacia

01

00

Centro médico ou clínica especializada

01

00

Loja de vestuários, de calçados, etc.

01

01

Loja de eletroeletrônico, mobiliário etc.

00

01

Restaurante

03

00

Banco

00

01

Escritório ou consultório

01

00

Livraria ou papelaria

00

01

Assistência técnica e reparação

04

00

Escola de línguas, de informática

01

00

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da Figura 36.

153

Com a identificação dos usos não residenciais disponíveis, é possível
qualificar este indicador considerando os parâmetros contidos no Quadro 15.
Quadro 15 - Parâmetros de qualificação do Indicador 4 – Usos Eventuais
Qualificação

Parâmetro

Bom

Todos os usos obrigatórios e usos complementares estão disponíveis.

Aceitável

Todos os usos obrigatórios estão disponíveis e existem pelo menos 7 dos usos
complementares

Insuficiente

Não há oferta de todos os usos obrigatórios e/ou há menos de 7 usos
complementares

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 84.

São acessíveis para os habitantes do EAS (considerando o tempo adequado
de locomoção) todos os usos obrigatórios e 10 dos 13 usos complementares.
Quanto aos 3 usos complementares171 restantes, os moradores acabam
extrapolando o tempo adequado acessá-los. De certa forma há a influência de terem
como opção de transporte público a linha de ônibus “6053-10” (que possui a
frequência entre os veículos de 20 minutos172), dificultando o acesso a lugares que
no prazo adequado de 30 minutos.
Considerando os parâmetros de qualificação adotados por Rolnik et al.
(2014), o EAS possui para este indicador a qualificação de “Aceitável”.
e. Indicador 5 – Usos Esporádicos

Este indicador tem o objetivo de avaliar a oferta de equipamentos, comércios
e serviços que seriam menos utilizados no cotidiano de moradores de um
empreendimento de HIS, mas que são fundamentais para que estes possuam um
padrão de vida adequado.
Rolnik et al. (2014) indicam que os usos obrigatórios e usos complementares
a serem quantificados e identificados deste indicador (listados no Quadro 16) devem
estar localizados a uma distância onde os moradores do EAS possam acessá-los
levando o tempo máximo de 1 hora de transporte público.

171
172

Usos: livraria/papelaria, banco e loja de vestuário/mobiliário, conforme Figura 37.
Vide Indicador 2 – Frequência do Transporte na p. 143,.
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Adotando essa referência de distância adequada para os moradores do EAS,
foram identificados os usos não residenciais enquadrados neste indicador, conforme
a Figura 37 e sua quantificação contida no Quadro 16.
Quadro 16 - Usos esporádicos disponíveis para os moradores do EAS, identificados em
agosto de 2017
Quantificação de usos conforme distância

Usos
Complementares

Usos
Obrigatórios

Usos

Até 1 hora de transporte
público

A mais de 1 hora de
transporte público

Hospital Público

01

00

Centro Público Administrativo

01

00

Instituição de Ensino Superior

02

01

Bancos

06

00

Cinemas

01

01

Parque Urbano

05

02

Teatro

05

01

Museu ou Centro Cultural

01

00

Hipermercado

01

00

Cartório

02

00

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da Figura 37.
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Com a identificação dos usos não residenciais foi possível qualificá-los
considerando os parâmetros contidos no Quadro 17 e adotados por Rolnik et
al.(2014).
Quadro 17 - Parâmetros de qualificação do Indicador 5 – Usos Esporádicos
Qualificação

Parâmetro

Bom

Todos os usos obrigatórios e usos complementares estão disponíveis.

Aceitável

Todos os usos obrigatórios estão disponíveis e existem pelo menos 3 dos usos
complementares.

Insuficiente

Não há oferta de todos os usos obrigatórios e/ou há menos de 3 usos
complementares.

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 84.

Dentre os usos e equipamentos disponíveis para os habitantes do EAS, se
destacam os Centros Educacionais Unificados (CEUs), principalmente o CEU Três
Lagos, localizado na mesma rua do acesso principal do empreendimento. Estes
equipamentos públicos, além de serem dedicados à educação infantil e fundamental,
possuem espaços para práticas esportivas, recreativas e culturais, bibliotecas e
auditórios utilizados para peças teatrais e cinema.
Considerando os parâmetros de qualificação adotados por Rolnik et al.
(2014), o EAS possui todos os usos obrigatórios e complementares, e por isso
possui para este indicador a qualificação “Bom”.
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C.

Tema 3 – Desenho e integração urbana

Rolnik et al. (2014) propõem que neste tema seja avaliado o desenho urbano
do empreendimento e sua integração com a área onde ele está inserido. Os autores
afirmam que as moradias com uma boa integração com o seu entorno geram
espaços públicos bem articulados e consequentemente ativos e seguros. Quando
ocorre o contrário, o isolamento do empreendimento habitacional resulta em
espaços públicos sem qualidade e sem segurança para seus moradores.
Para a avaliação do empreendimento no aspecto de tema, os autores
elaboraram 3 indicadores que serão especificados e explicados nos tópicos a seguir.
f. Indicador 6 – Relação com o entorno

Este indicador tem o objetivo de avaliar a relação do empreendimento com o
entorno imediato. Rolnik et al. (2014) afirmam que as moradias não devem ser
desconectadas fisicamente e funcionalmente da cidade. A integração e a articulação
do empreendimento com o seu entorno urbano permite a interação dos moradores
com espaços públicos agradáveis e seguros. Os autores consideram o entorno
efetivamente urbano quando este abrigar edificações e/ou equipamento173.
Para a análise da situação do empreendimento para sua posterior avaliação é
necessário a medição do perímetro total do empreendimento e do perímetro com o
entorno urbano compatível. Com ambas as informações é possível fazer o cálculo
por meio da Fórmula 1 para a identificação da porcentagem relativa do perímetro
urbanizado.

173

Rolnik et al. (2014) também consideram como entornos urbanizados os loteamentos residenciais e
mistos que tenham sido abertos e que ainda não tenham sido ocupados ou parcialmente
ocupados. Entornos que caracterizem barreiras para a circulação de pessoas como rodovias,
linhas férreas, desníveis topográficos, grandes glebas vazias, grandes complexos industriais e
áreas verdes (como áreas de proteção ambiental) que não possuam tratamento para o uso público
são exemplos de situações avaliadas como entorno não urbanizado.
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Fórmula 1 - Cálculo para obter a porcentagem relativa do perímetro urbanizado do
empreendimento América do Sul

Perímetro de contato com entorno construído
Perímetro total do empreendimento

X100 = Resultado (%)

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 90.

A identificação de cada tipologia de entorno e o cálculo da Fórmula 1
aplicada ao contexto do EAS estão contidos na Figura 38174. O resultado obtido pelo
cálculo foi de 42,76% de entorno com perímetro urbano. Um fator determinante para
esse resultado é o fato de existirem Áreas de Proteção Permanente (APPs) nas
faixas não edificantes junto aos cursos d’água175 que existem dentro e no perímetro
do terreno do EAS (que também contribuem por serem áreas permeáveis), que se
tornam ainda mais importantes por se tratar de uma área de APRM. Para qualificar o
empreendimento neste indicador são considerados os seguintes parâmetros
especificados no Quadro 18.
Quadro 18 - Parâmetros de qualificação do Indicador 6 – Relação com o entorno
Qualificação

Resultado do parâmetro

Bom

100%

Aceitável

40% ou mais

Insuficiente

Menos de 40%

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 91.

Considerando os parâmetros adotados por Rolnik et al.(2014), o EAS possui
para este indicador a qualificação de “Aceitável”.

174
175

Vide p. 159.
Conforme o Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012a).

160

g. Indicador 7 – Tamanho das quadras

Conforme Rolnik et al. (2014), este indicador tem o objetivo de avaliar as
dimensões das quadras no interior e no entorno do empreendimento, verificando se
atendem os padrões aceitáveis de desenho urbano.
Numa situação adequada, as quadras devem produzir caminhos e pedestres
variados, curtos e diretos. Quanto menores forem as quadras, maior é a
possibilidade de percursos e por consequência a integração e conexão do
empreendimento com a cidade. Os autores da ferramenta de avaliação afirmam que
quadras muitos grandes funcionam como barreiras físicas para os pedestres,
reduzindo as opções de percurso e as possibilidades de interação como o bairro e a
cidade.
A metodologia de análise da situação do empreendimento deve considerar o
valor médio do perímetro das quadras do empreendimento e de todas as quadras
adjacentes a este. Para a obtenção deste valor, Rolnik et al. (2014) indicam que seja
realizado o cálculo ilustrado na Fórmula 2.
Fórmula 2 -

Cálculo para obter o perímetro médio das quadras do empreendimento
“América do Sul”

Soma dos perímetros das quadras
(em metros)
Número de quadras

=

Perímetro médio das quadras
(em metros)

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 94.

Para essa análise foram considerados como quadra cada lote/condomínio
que compõem o EAS. Quanto as quadras adjacentes, foram consideradas apenas
aquelas formadas pelas ruas oficiais segundo a PMSP176.
A identificação das quadras estudadas e o cálculo do perímetro médio destas
estão contidos na Figura 39.

176

Foram consideradas as ruas oficiais conforme dados oficiais disponibilizados em São Paulo
(Município) (2017m).

162

Com o resultado do cálculo é possível qualificar o empreendimento
considerando os seguintes parâmetros:
Quadro 19 - Parâmetros de qualificação do Indicador 7 – Tamanho das quadras
Qualificação

Resultado do parâmetro

Bom

Até 500 metros

Aceitável

De 500 a 800 metros

Insuficiente

Mais de 800 metros

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 95.

Havendo o EAS o perímetro médio das quadras de 612,10 m e adotando os
parâmetros apontados Rolnik et al.(2014), o empreendimento possui a qualificação
“Aceitável” neste indicador.
h. Indicador 8 – Aberturas para o espaço público

Rolnik et al. (2014) indicam a utilização deste indicador como recurso para
avaliar se o empreendimento possui a relação adequada entre o espaço público e
espaço privado, adotando como parâmetro a quantidade de acessos de pedestres
para as áreas públicas.
Os autores afirmam que o maior número de entradas e saídas com a
circulação pública de pedestres proporcionaria aumento da segurança para os
frequentadores. Em contrapartida quanto maior a presença de cercas, muros e
consequentemente a redução de aberturas acessíveis aos pedestres, resultaria em
situações monótonas e inseguras para os transeuntes no espaço público.
Para a análise da situação do empreendimento é necessária a quantificação
média dos acessos de pedestres a cada 100 metros de divisa público-privada. Para
a obtenção deste valor os autores recomendam a adotar o seguinte procedimento
para os cálculos, com os seus resultados contido na Figura 40:
1º - Identificar todas as divisas que possuam a medida linear com mais de 25
metros e dividir por 100 metros;
2º - Quantificar todos os acessos de pedestres existentes nestas divisas.
3º - Dividir o valor do segundo item com o primeiro, para a obtenção do
cálculo do número médio de acessos para cada 100 de divisa público-privada.
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Com o resultado pelo levantamento (0,56 entradas a cada 100 metros) é
possível qualificar o empreendimento neste indicador considerando os parâmetros
contidos no Quadro 20.
Quadro 20 - Parâmetros de qualificação do Indicador 8 – Aberturas para o espaço público
Qualificação

Resultado do parâmetro

Bom

4 ou mais

Aceitável

2 ou mais

Insuficiente

Menos de 2

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 98.

Considerando o parâmetro adotado por Rolnik et al.(2014) o EAS possui a
qualificação “insuficiente”. O resultado obtido (0,56 entradas a cada 100 metros)
significa que em média o empreendimento possui uma entrada a cada 176 metros
da divisas das quadras para os moradores. Para que um empreendimento seja
qualificado com o padrão “aceitável”, é necessária a existência de 2 entradas a cada
100 metros de divisa, conforme Rolnik et al.(2014)
Para que o EAS melhorasse sua qualificação neste indicador, seria
necessário que ainda na fase de projeto houvesse o aumento de sua subdivisão em
lotes/condomínios menores ou que houvesse a execução de mais portarias
independentes para a situação existente, onde ambas opções resultariam em
aumento de aberturas de circulação para os moradores.

i.

Indicador 9 – Rede de circulação de pedestres

Rolnik et al. (2014) afirmam que com o uso deste indicador é possível avaliar
os caminhos disponíveis para os pedestres177, verificando se há o atendimento dos
padrões mínimos de acessibilidade e qualidade que proporcionam para os
transeuntes um ambiente seguro e confortável.

177

Rolnik et al. (2014) citam que devem ser considerados para o indicador as calçadas, travessias,
passagens e pontos de acesso ao transporte.
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Para a identificação da rede de circulação de pedestre178 a ser avaliada, deve
ser considerado o meio utilizado pelos transeuntes que interligue o empreendimento
até os pontos de ônibus e/ou estações de acesso ao transporte público.
Rolnik et al. (2014) ponderam que a rede de circulação de pedestre

é

considerada “completa” para o fluxo de transeuntes quando cada um dos três
elementos que a compõem também são completos (possuindo as características
indicadas):
I.

Espaços de circulação com caminhos exclusivos para pedestres 179 e que
possuam os seguintes dimensionamentos mínimos conforme faixas de uso:
 Espaço desobstruído e exclusivo para circulação de pedestres) com largura
mínima de 1,2 metros, denominado “Faixa Livre”180;
 Espaço para locação de postes, sinalizações, mobiliário urbano, canteiros e
vegetação: mínimo 0,75m181, denominado “Faixa de Serviço”180;
 Travessias seguras e com sinalização nos cruzamentos, incluindo rampa para
pessoas com mobilidade reduzida (segundo padrões estabelecidos pela NBR
9050);
 Ponto de acesso ao transporte público com abrigo e assento para os
usuários;

II.

A rede de iluminação com pontos de luz que cubram toda a extensão dos
espaços de circulação durante a noite;

III.

Arborização disposta a uma frequência de árvores de copa larga que
produzam caminhos sombreados, sem obstruir a “faixa livre” de circulação de
pedestres;
Com a definição dos elementos que compõem o passeio no entorno do EAS a

serem considerados para este indicador, foi realizado um levantamento in loco
contido na Figura 41 que resultou no mapeamento contido na Figura 42.

178

179

180

181

A rede de circulação dos pedestres é composta pelos espaços de circulação (mencionados na
nota de rodapé 173 (vide p.164), incluindo também os pontos de acesso ao transporte, a rede
de iluminação e a arborização (ROLNIK ET AL. ,2014, p. 99)
Rolnik et al. (2014) incluem como espaço de circulação de pedestre aquele compartilhado com
ciclistas e veículos, desde que a via possua o limite de velocidade de 15 km/h.
Terminologias adotadas para as faixas de uso para a calçada, adotados na Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2015), Lei Municipal 15.442/2011 (SÃO PAULO [Município],
2011b) e São Paulo (Município) (2013f).
Conforme a NBR 9050/2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) a
faixa de serviço pode ter largura mínima de 0,70m.
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Figura 41 - Levantamento das calçadas do EAS e entorno

(1)

(2)
Legenda

(3)

(1) Calçada da Rua Maria Moura da
Conceição, com a faixa livre de
circulação
com
material
de
revestimento
inadequado
(existência de grama);
(2) Calçada da Rua Um, com faixas
de serviço e livre com dimensões
adequadas e existência de mudas
de árvores;
(3) Detalhe das rampas de acesso
para usuários de cadeiras de
rodas, existentes nas Ruas Um e
Rua Dois;
(4) Detalhe
do
calçada
do
cruzamento das Ruas Nereu
Bertini Magalhães e Maria Moura
da Conceição, que exemplifica as
demais que não estão em
conformidade com os parâmetros
de qualidade: Ausência de largura
adequada e elementos que
obstruem
a
passagem
de
pedestres; Faixa de circulação de
pedestres em mal estado de
conservação.

(4)
Fonte: Levantamento realizado em 01 nov. 2017. Autoria das imagens acervo pessoal do
autor.
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Com os dados obtidos pelo levantamento, foram utilizados parâmetros
adotados pelos autores Rolnik et al. (2014) e especificados no Quadro 21 para
qualificar o indicador.
Quadro 21 - Parâmetros de qualificação do Indicador 9 – Rede de circulação de pedestres
Qualificação

Resultado do parâmetro

Bom

Todos os elementos são completos no projeto, nos percursos aos pontos de
transporte e aos equipamentos e serviços obrigatórios descritos no Indicador 3
(Usos Cotidianos);

Aceitável

Todos os elementos são completos no projeto e nos percursos até os pontos de
transporte identificados no Indicador 1 (Opções de Transporte);

Insuficiente

Há trechos não completos de algum dos três elementos no projeto;

Fonte: Rolnik et al.(2014) p. 101.

Com relação ao primeiro elemento, as calçadas que integram as vias de
circulação projetadas junto com o empreendimento (denominadas “Rua 1” e “Rua 2”)
possuem a largura suficiente para circulação de pedestres (possuem as faixas “livre”
e de “serviço”), atendendo os requisitos estipulados pelas legislações 180. As
calçadas localizadas nas Ruas “Maria Moura da Conceição”, “Norberto Riesta”,
“Principal” e “Avenida Carlos Barbosa Santos” não possuem a largura mínima
adequada para a circulação dos moradores ao longo de todo do trajeto até os pontos
de ônibus. Não existe também a sinalização horizontal para a travessia de pedestres
na maior parte do percurso, assim como a inexistência de rampas para o acesso de
deficientes físicos nas calçadas. Os pontos de ônibus disponíveis para o embarque
nos ônibus não contém assentos tampouco cobertura para proteção dos usuários
contra intempéries. Com as informações levantadas, esses elementos que compõem
a rede de circulação de pedestres estão “incompletos” conforme critério deste
indicador.
A disposição dos pontos de iluminação atendem os parâmetros estipulados
para iluminação pública por companhias de abastecimento de energia elétrica181. A

180

Atende as dimensões recomendadas pela NBR 9050/2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2015), São Paulo (Município) (2011b) e especificação do PMCMV FAR
fase II, indicado pela Portaria nº 465/2011 (BRASIL, 2011b).
181
A iluminação pública nos trajetos de circulação dos moradores do EAS possuem arranjo unilateral
das luminárias e espaçamento entre os postes em conformidade com os manuais da Companhia
Energética de Minas Gerais (2012), Companhia Paranaense de Energia (2012), e Companhia
Paulista de Força e Luz (2006).
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arborização existente está concentrada em trechos das vias de circulação,
inexistindo em outros. A iluminação pública está “completa” e arborização estaria
“parcialmente completa” nas vias circulação.
Como as calçadas foram caracterizadas como incompletas, o EAS possui a
qualificação neste indicador de “insuficiente”. A situação constatada no levantamento
não é exclusividade do local, sendo perceptível calçadas em situações semelhantes
em diversos lugares da cidade de São Paulo. Para a melhoria e resolução da
situação, seria necessário um trabalho conjunto e por etapas. Caberia à Prefeitura
de São Paulo a inserção de rampas de acessibilidade para deficientes físicos e os
estudos para implantação de faixas de pedestres pela Companhia de Engenharia de
Tráfego de São Paulo.
Quanto a largura mínima das calçadas para a livre circulação dos
transeuntes, haveria a necessidade da fiscalização para o não agravamento da
largura e do estado de conservação da situação existente, pelo fato da conservação
ser responsabilidade do proprietário do imóvel lindeiro ao passeio182. Em casos em
que há a largura mínima mas que ocorre obstrução da “faixa livre”, seria
recomendada a realocação dos mobiliários urbanos e nos casos de árvores, o
manejo destas conforme o estudo prévio da PMSP. Quanto a necessidade de
alargamento em alguns trechos, seria preciso a incorporação de faixas do terrenos
lindeiros, através de Decretos de Utilidades Pública (e a indenização dos
proprietários) ou incentivando a doação por estes das faixas de terreno183 para
serem incorporados ao passeio.

182
183

Conforme o artigo 7º da Lei Municipal 15.422/2011 (SÃO PAULO [Município], 2011b).
A LPUOS vigente indica que quando o munícipe que possuir um terreno localizado em um
zoneamentos indicados requerer a aprovação da construção de uma nova edificação, este
compulsoriamente “doaria” uma faixa de seu terreno para o alargamento da calçada lindeira, tendo
como contrapartida o aumento do potencial construtivo do local (SÃO PAULO [Município], 2016b).
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7.3.3 A Qualificação do Empreendimento “América do Sul” segundo a “Ferramenta
de Avaliação de Inserção Urbana”

A análise do EAS segundo a “Ferramenta de Avaliação de Inserção Urbana”
para a o estudo da qualidade da inserção urbanística do empreendimento resultou
nas qualificações indicadas no Quadro 22.
Quadro 22 - Qualificações do EAS segundo os indicadores da Ferramenta de Avaliação de
Inserção Urbana
Temas
1 – Transportes.
2 – Ofertas de
Equipamentos,
Comércio e Serviços.

3 – Desenho e Integração
Urbana.

Indicadores

Qualificação

1 – Opções de Transporte.

Aceitável.

2 – Frequência do Transporte.

Aceitável.

3 – Usos Cotidianos.

Insuficiente.

4 – Usos Eventuais.

Aceitável.

5 – Usos Esporádicos.

Bom.

6 – Relação com o entorno.

Aceitável.

7 – Tamanho das quadras.

Aceitável.

8 – Aberturas para o espaço público.

Insuficiente.

9 – Rede de circulação de pedestre.

Insuficiente.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados pela aplicação da “Ferramenta de
Avaliação de Inserção Urbana” ao empreendimento América do Sul.

As qualificações de “insuficiente” nos indicadores urbanos de “Usos
Cotidianos”, “Aberturas para espaços públicos” e “Rede de circulação de pedestres”.
indicam que o empreendimento, segundo Rolnik et al. (2014)184, não estaria de
acordo com os padrões de qualidade para inserção urbana determinados pela
ferramenta.
Para melhorar a situação dos moradores do EAS seriam necessárias ações
em diversas escalas, algumas mais rápidas e menos burocráticas se comparadas
entre si, para resolver os problemas apontados.
A maior parte das adequações necessárias para o indicador “Rede de
circulação de pedestres” seriam mais rápidas e menos onerosas de serem sanadas
que as dos demais indicadores. A implantação das faixas de pedestres faltantes,

184

Segundo os autores da ferramenta, a qualificação de um único indicador como “insuficiente”
demonstra que o empreendimento não atende aos requisitos mínimos de inserção urbana. Se o
empreendimento estiver ainda na fase de projeto, devem ser revistos os elementos levaram o
conjunto de HIS a ter uma qualificação negativa (ROLNIK ET AL, 2014, p. 68).
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rampas de acesso para caldeiras de rodas em calçadas, arborização na calçada e
instalação de abrigo nos pontos de ônibus (que já deveriam existir), por serem ações
em espaços públicos, não apresentam grandes empecilhos para serem introduzidos.
Somente o alargamento de trechos de calçadas para um dimensionamento
adequado para a circulação de pessoas são mais burocráticas e pode levar um
grande tempo a ser resolvido, por causa das desapropriações necessárias dos
terrenos vizinhos. As melhorias beneficiaram não somente os moradores do EAS,
mas todos os demais que residem nas proximidades e que circulam nas ruas que
receberiam as intervenções necessárias.
Quanto ao empreendimento não possuir aberturas suficientes para espaços
públicos, essa questão teria sido solucionada ainda na fase de projeto do
empreendimento, seja com criação de novas aberturas dos condomínios para vias
de circulação ou se o empreendimento tivesse sido subdividido em mais um
condomínio/lote. Como o empreendimento já foi entregue aos moradores, somente a
primeira hipótese (novas aberturas dos condomínios para as vias de circulação) é a
mais viável, mas que seria onerosa para os moradores do EAS, por causa dos
projetos e obras necessárias para a intervenção.
Quanto a falta de áreas verdes e de recreação nas proximidades do América
do Sul, isso não é uma exclusividade do bairro ao qual foi implantado, sendo uma
carência comum na cidade de São Paulo, sobretudo nas regiões periféricas, onde
ocorreu a ocupação de loteamentos que não foram aprovados previamente pela
Prefeitura, o que provocou a não reserva destes tipos de áreas em muitos bairros.
Para solução desta problemática, seria necessária a seleção de terrenos (sobretudo
os que estão subutilizados) de fácil acesso por transporte público, para a criação de
parques, praças e equipamentos esportivos e de recreação públicos. Em
contrapartida, o governo municipal precisaria desapropriar estas áreas com fins de
utilidade pública ou criar incentivos para a doação de terrenos por meio de
contrapartidas. Independente do recurso utilizado, seria um processo moroso,
burocrático e mais caro para ser resolvido.
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8 CONCLUSÕES

Para a provisão de Habitação de Interesse Social é necessário o
enfrentamento de desafios como a disponibilidade de terrenos para a sua
implantação, sendo também imprescindível a captação de recursos financeiros a
serem destinados para a aquisição da posse da terra e para a construção das
moradias, que devem resultar em uma edificação constituída de boa qualidade
construtiva e arquitetônica.
Um dos instrumentos utilizados pela política pública para disponibilizar terras
para habitação social é a demarcação de áreas como ZEIS em áreas subutilizadas,
não edificadas ou vazias para a construção de HIS. As demarcações destas áreas
não garante a destinação compulsória para este uso de HIS. Nas situações onde
não há obrigatoriedade de se construir HIS, a dinâmica do mercado imobiliário pode
fazer com que essas áreas sejam ocupadas por outros usos ao longo do tempo,
reduzindo assim os terrenos disponíveis para a habitação social. Além da ocupação
formal distinta de HIS, há também a ocupação por assentamentos informais em
áreas de ZEIS 4, conforme situações relatadas por Borrelli (2015).
A demarcação da ZEIS 4 é um ponto de partida para a provisão habitacional,
por se tratar de um possível estoque de terras urbanas, já que não há destinação
compulsória para a construir HIS. Para sua melhor efetividade, é fundamental a sua
articulação com os outros instrumentos do Estatuto da Cidade185, como o direito de
preempção, além de políticas habitacionais que possuam incentivos econômicos
para a construção de empreendimentos habitacionais pela iniciativa privada, como
os realizados em convênio com o governo municipal com recursos do PMCMV.
Além da disponibilidade do terreno, há a questão da sua aquisição, momento
em que o custo da terra é um elemento influenciador na questão habitacional.
Considera-se que uma boa moradia deve ser implantada em terreno dotado de boa
infraestrutura urbana e localizado próximo de equipamentos e serviços públicos.
Adotando a lógica da especulação imobiliária, será exatamente a oferta, a
quantidade e a qualidade destes elementos que influenciarão o preço da terra.

185

A atual legislação municipal não inclui as ZEIS 4 como áreas para a aplicação de IPTU
progressivo como recurso indutor da função social da propriedade em terrenos não edificados ou
subutilizados, conforme o artigo 91 da Lei Municipal 16.050/2014 (SÃO PAULO [Município],
2014a).
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Capela do Socorro e seu distrito do Grajaú (que possui a maior parte das
ZEIS 4 demarcadas pela LPUOS, assim como o predomínio da implantação dos
empreendimentos de HIS previstos em Capela do Socorro) possuem valores de
terrenos

inferiores

se

comparado

respectivamente

com

as

Prefeituras

Regionais/Distritos que fazem parte do “vetor sudoeste”186, sendo a sua localização
periférica uma justificativa para essa diferenciação de preços.
Seria possível imaginar que implantar HIS em terrenos em ZEIS 4 no Grajaú
seria muito mais viável que em outras regiões da cidade por conta do valor da terra.
Considerando o estudo de caso, o empreendimento “América do Sul”, que foi
implantado em um terreno “barato” e que para a sua construção foi adotado um
sistema construtivo que teve o intuito de reduzir custos, para a sua viabilização foi
necessário a complementação de recursos financeiros oriundos do PMCMV com a
obtenção de aportes financeiros de programas habitacionais do Estado e Município.
Fica clara a dificuldade de implantar HIS em metrópoles como São Paulo,
principalmente em regiões não periféricas na cidade.
O déficit habitacional de famílias da cidade de São Paulo e mais
particularmente em Capela do Socorro tende a agravar, por causa do aumento
populacional estimado, o que exige o aumento da efetividade da provisão de HIS.
Além desta questão há a implantação de novos loteamentos irregulares na região
(divulgados pela imprensa187) que deveriam ser combatidos através da fiscalização a
ser realizada pelo Estado e Município, sobretudo por se localizarem em APRMs.
Essas ocupações provocariam novas remoções de famílias (motivadas por
adequações urbanísticas que seriam necessárias), que sucessivamente precisariam
ser atendidas por alguma programa habitacional.
A provisão de habitação de interesse social em Capela do Socorro prevista
durante a gestão municipal de 2013-2016, caso estivessem sido concluídas,
atenderiam as famílias que presumidamente seriam removidas até o ano de 2024188.
A única obra concluída dentre as estimadas representa cerca de 8% do total de
construção de UHs previstas para o período estudado e aproximadamente 15% das
moradias que seriam removidas no período de 2009-2016. Considerando as 1.050

186

Ver Figura 5 (p.66).
Como o caso noticiado em Grupo Globo (2015).
188
Segundo o PMH 2009-2024.
187
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famílias que recebiam auxílio aluguel em outubro de 2017 e que aguardam um
atendimento habitacional definitivo, seria necessária a construção de outro
empreendimento com o porte do EAS para atendê-los. Esses índices amostram uma
baixa efetividade para a questão habitacional, sofrendo a influência da recessão
econômica vigente no país.
No período entre 2013-2016 o país passou pelas crises econômica e política,
reduzindo o arrecadação de tributos e dificultando os investimentos públicos, como o
subsídio

habitacional,

exemplificado

pela

redução

da

contratação

de

empreendimentos habitacionais para a Faixa 1 deste o ano de 2013 189. Em maio de
2016, por exemplo, ocorreu a revogação de recursos financeiros para o PMCMV
Entidades, envolvendo os empreendimentos “Moraes Prado I” e “Moraes Prado
II”190. Conforme São Paulo (Município) (2016e), houve a redução de recursos
financeiros oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2 para o
Programa Mananciais no período entre 2013-2016, provocando a aplicação de 18%
do investimento previsto. Além de não contribuir para a construção de HIS
vinculadas ao programa, outra consequência foi a redução das ações do programa
de urbanização (atendendo 36% das famílias que estavam previstas), o que não
gerou a demanda prevista191 para atender as realocações das famílias que seriam
removidas192.
A recessão econômica no país dificulta a obtenção de recursos financeiros de
outras esferas governamentais para o tema. O Plano de Metas da gestão municipal
para o período de 2017-2020 propõem duas metas para a entrega de unidades
habitacionais, uma contando com recursos financeiros exclusivos do governo
municipal e outro com recursos de outros entes governamentais193, demonstrando a
necessidade de adoção de novas estratégias para a implantação de habitação além
da política de subsídio utilizada pelo PMCMV. O projeto de Lei do PMH prevê novas
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Ver Gráficos 2 e 3 (p.45).
Conforme em Companhia Metropolitana de Habitação De São Paulo (2016b).
191
Considerando que em dezembro de 2016 a 3º fase do Programa Mananciais havia concluído
cerca de 62,7%, do planejado, por consequência, não ocorreu a efetiva remoção das moradias
que o PMH previu para o período.
192
É importante ressaltar que as famílias residentes em áreas de risco geológico, já seriam uma
demanda estabelecida em face da situação de risco.
193
Conforme a meta 29 do Plano de Metas para o período de 2017 – 2020, é prevista a construção
de 25 mil unidades habitacionais destinadas para a aquisição ou locação social com recursos
financeiros oriundos além do governo municipal e de 6.633 UHs se for disponibilizado apenas os
recursos municipais (SÂO PAULO [Município], 2017, p. 300).
190
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propostas para a aquisição de moradia194 e a locação social195 como opções para o
acesso a moradia adequada. A quantidade de empreendimentos em Capela do
Socorro planejados por entidades de moradores com recursos do PMCMV-E
demonstram o suporte financeiro para autogestão da construção de habitação
devem ser estimuladas.
A promoção de habitação social a ser implementada deve continuar a
privilegiar soluções acessíveis para uma população em condições econômicas de
baixo poder aquisitivo (famílias com faixa de renda de até 3 salários mínimos).
Hagenbrock (2006) lembra que a dinâmica econômica e as mudanças no mercado
de trabalho (expansão do setor de serviços modernos, aumento da informalidade,
maior precariedade dos empregos devido à terceirização, entre outros) ocorridas na
última década no país (e que devem se intensificar com a recente reforma
trabalhista realizada no ano de 2017), gera reflexos sobre o perfil e a magnitude da
demanda por habitação social, impactando também na capacidade dos beneficiários
de poder arcar com as prestações de unidades habitacionais e os custos de
manutenção, de condomínio em edifícios, entre outros.
O empreendimento “América do Sul” foi utilizado como estudo de caso para
analisar o quanto ele proporciona uma moradia de boa qualidade, considerando a
habitabilidade dos apartamentos (que resultou numa avaliação satisfatória) e a
inserção urbana do conjunto (resultado insatisfatório). Os dados demonstram que as
condições do moradia no EAS poderiam ser melhores se ainda na fase de seu
projeto fossem diagnosticadas as questões indicadas a seguir.
A padronização das tipologias das UHs, imposta pelo PMCMV, resulta em
apartamentos que dificilmente habitaria de uma forma confortável e adequada
famílias com mais de 4 membros, conforme também afirmado por Rolnik et al.(2014)
e Rufino; Santo Amore; Shimbo (Org.) (2015). O sistema construtivo escolhido pela
construtora para os edifícios (alvenaria estrutural) impede que ocorra futuras
adaptações dos ambientes da UH. Face essa situação ocorrida, o PMCMV deveria
194

195

O Projeto de Lei Municipal nº 619/2016 propõe as seguintes modalidade para a provisão de
moradia para aquisição: Promoção Pública de Moradia; Promoção Pública de Moradia em
Assentamentos Precários; Promoção de Moradia por Autogestão; Promoção Privada de Moradia;
Aquisição de Moradia Pronta (oferta de carta de crédito para aquisição de imóveis) (SÃO PAULO
[Município], 2016d).
Segundo o Projeto de Lei Municipal nº 619/2016, o Programa de Locação Social é a oferta de
unidades habitacional para aluguel, onde os valores seriam parcialmente ou totalmente
subsidiados para a população de baixa renda (SÃO PAULO [Município], 2016d).
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flexibilizar e até mesmo incentivar a diversidade de tipologias de apartamentos, onde
as UHs com mais dormitórios poderiam ser destinadas para famílias mais
numerosas. Também se recomendaria estimular a adoção de sistemas construtivos
nos prédios que não restringissem adaptações dos moradores, principalmente em
conjuntos habitacionais que houvesse a tipologia única de apartamentos.
A habitabilidade dos apartamentos do EAS, mesmo com a padronização
arquitetônica e construtiva ocorrida, proporciona uma condição aceitável como
habitação para uma família com 4 membros. Isso ocorreu por causa das
especificações mínimas impostas pelo PMCMV que condizem que os parâmetros
indicados na NBR 15.575/2013, que são mais restritivos que as determinações
contidas no Código de Obras Municipal de São Paulo e no Código Sanitário do
Estado de São Paulo. Para

o estudo, também foram consideradas as

recomendações de metragens mínimas para ambientes elaborados pela CDHU e
IPT, onde comparando com as medidas dos cômodos da UH do EAS, os ambientes
“sala” e “cozinha” possuem dimensões inferiores ao orientado por ambas
instituições, demonstrando que os apartamentos poderiam ser mais espaçosos, o
que proporcionaria uma vivência melhor para os seus habitantes.
Com relação à acessibilidade dos apartamentos para deficientes físicos, os
ambientes possuem dimensões mínimas para que uma pessoa de cadeira de rodas
tenha autonomia, com exceção do quarto menor. Se este ambiente acomodar duas
pessoas, sendo uma destas usuária de cadeiras de rodas, as dimensões do cômodo
não são suficientes para a autonomia do cadeirante. Em consequência o
apartamento não atenderia a 4 pessoas, quantificação de habitantes por unidade
especificada pelo PMCMV.
No aspecto da inserção urbanística do EAS, demonstra que demarcação de
um terreno com ZEIS não é o suficiente para que um terreno proporcione a uma boa
moradia, sem que seja realizado um estudo prévio das condições do seu entorno
para o seu melhoramento.
A aplicação nesta pesquisa da “Ferramenta avaliação de Inserção Urbana”
(elaborada por Rolnik et al [2014]) ao contexto do EAS resultou na identificação de
aspectos urbanos que necessitariam ser melhorados, com sugestões de propostas
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contidas no texto “A Qualificação do Empreendimento América do Sul segundo a
ferramenta de Avaliação de Inserção Urbana”196.
A ausência de áreas verdes à uma distância adequada para os moradores do
EAS dificilmente seria solucionada em um curto período de tempo. Caberia aos
residentes do empreendimento usufruir dos parque urbanos apontados no Indicador
5 – Usos Esporádicos. Para acessá-los com conforto, seria no mínimo necessário o
uso de transporte público, que não é gratuito, gerando custos que podem não caber
no orçamento de famílias com pouca renda, como os beneficiários do EAS.
Consequentemente, muitos podem se privar de momentos de lazer e recreação
nestes lugares públicos.
A falta de rampas de acesso para o passeio destinadas para deficientes
físicos que utilizem cadeiras de rodas e a inexistência de largura adequada para
circulação destes usuários ao longo de todo o trecho das calçadas do entorno do
EAS impede a autonomia dos moradores até os pontos de acesso ao transporte
público197.
É importante salientar que os fatores identificados como “insuficientes” pela
aplicação da ferramenta não é exclusividade à região do empreendimento. A cidade
de São Paulo possui poucas áreas verdes de recreação para a população,
sobretudo nas áreas periféricas. Os condomínios residenciais na cidade,
independente da classe social a qual é destinado, possuem o mínimo possível de
aberturas com passeio público, resultado da insegurança pública o qual vivemos. E
a existência de calçadas com largura com dimensão insuficiente também situação
que infelizmente ocorre em toda a cidade. Essa reflexão demonstra que as
condições de moradia no EAS no aspecto urbano não está aquém de outras opções
de habitação na cidade.
Os moradores do EAS contam como benefícios a melhoria das condições de
suas habitações, na maioria dos casos, se comparado com as suas antigas.

196
197

Vide p. 170.
Caberá a esses moradores requererem o Serviço de Atendimento Especial denominado “Atende”,
disponibilizado no município de São Paulo. È uma modalidade de transporte gratuito e realizado
“porta à porta” (recolhe o usuário na residência e o transporta até o destino final), destinado às
pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física severa, as quais tenham vínculo à
cadeira de rodas.
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Supostamente as casas anteriores198 não eram ligadas à rede de água tratada e
coleta de esgoto e que somado às melhorias da salubridade e segurança das
instalações prediais da edificação, proporcionariam melhores condições segurança e
saúde aos beneficiados. Para aqueles que eram oriundos de áreas de riso geológico
agora possuem uma edificação que não está exposta à uma condição que ponha em
risco suas vidas . Conforme os autores Instituto Pólis (2014)199, Morado Nascimento
(coord.) (2014)200 Rolnik et al (2014)201, Depieri (2016)202, em pesquisas realizadas
com moradores de outros empreendimentos do PMCMV no país, a segurança da
posse através da obtenção da casa própria é costumeiramente mencionada com
uma das principais melhorias proporcionadas pela nova moradia, já que
anteriormente ocupavam assentamentos informais, condição onde estavam sujeitos
a remoções forçadas.
Para fins de pesquisa complementar, sugere-se a execução de avaliação pósocupação junto aos moradores do empreendimento América do Sul, visando abordar
algumas questões adicionais às que foram aqui consideradas, como as que versam
sobre aspectos construtivos e espaciais (estudo do conforto acústico e térmico das
UHs), assim como avaliar o caso sob o ponto de vista dos moradores (identificação
das condições de moradia das famílias com mais de 4 membros, por exemplo), cujos
resultados, uma vez somados aos obtidos no presente estudo, poderiam contribuir
para melhorar o planejamento das edificações destinadas à habitação de interesse
social.

198

É feita da suposição considerando que as famílias do EAS foram removidas de áreas por ações do
Programa Mananciais, justamente para a inserção de redes abastecimento de água e coleta de
esgoto.
199
Instituto Pólis (2014), p. 63.
200
Morado Nascimento (coord.) (2014), p. 88.
201
Rolnik et al (2014), p. 108.
202
Depieri (2012), p. 141.
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