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RESUMO
Brandão, Maria Claudia da Costa. A Moradia de baixa-renda e o centro urbano:
qualificação ou degradação? O caso dos cortiços nas Áreas Centrais de São Paulo.
Trabalho final apresentado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo – IPT, para obtenção do título de Mestre profissional em Habitação. São Paulo,
2003.
O trabalho apresenta um retrospecto da evolução urbana de São Paulo e da produção
habitacional de interesse social, sempre dirigida pelas políticas públicas para as áreas
mais periféricas da cidade. As Áreas Centrais, que não foram o sítio tradicional para a
implantação da moradia social, apresentam um quadro de degradação urbana com forte
incidência de imóveis encortiçados e expressivo esvaziamento habitacional, embora,
paradoxalmente, apresentem excelentes condições de transporte e infra estrutura,
normalmente subtilizados.
Assistimos a criação de um novo quadro institucional, com programas públicos estaduais
e federais de financiamento de unidades habitacionais de interesse social em Áreas
Centrais.Sobretudo, de aparecimento de um novo marco legal com a provação do
Estatuto da Cidade e do Plano Diretor e Estratégico do Município, que trazem novos
instrumentos urbanísticos de estímulo e indução pra a implantação de empreendimentos
de interesse social em Áreas Centrais.
Essa dissertação apresenta uma metodologia para a identificação desses
empreendimentos em Áreas Centrais, a partir de critérios de viabilidade físico-urbanístico
e socioeconômico de intervenções voltadas para a população residente em imóveis
encortiçados.
Ela é utilizada para a priorização de intervenções pelo poder público, por meio da análise
comparativa de imóveis situados em um mesmo setor da cidade. Essa análise deve ser
feita por meio de aproximações sucessivas, do quadro geral par ao caso específico com
várias etapas de diagnósticos que trazem os insumos para a verificação de viabilidade de
empreendimentos. Os dados são ponderados em uma matriz onde os atributos de cada
imóveis são avaliados, permitindo a análise final através da comparação entre as
oportunidades de um conjunto de empreendimentos.
O trabalho traz a aplicação da metodologia em setor da cidade de São Paulo e as
principais conclusões sobre a oportunidade de sua aplicação.

Palavras-chave: Áreas Centrais; Habitação de Interesse Social; análise urbanística e
estudos de viabilidade.
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ABSTRACT

Brandão, Maria Cláudia da Costa. Low – Income Housing and the core urban areas:
qualified or blighted areas? Collectively – occupied housing in the core urban areas
of the municipality of São Paulo. A final paper submited to the Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo in order to obtain the Master Degree in Housing.
São Paulo, 2003.
The paper presents a retrospective of the urban evolution of the municipality of São Paulo
as well as its low – income-housing production, which has always been sponsored by
governmental policies and implemented on the outskirts of the city.
The core urban areas, which have not been object of low-income housing implementation,
present a condition of urban blighting, with strong occurrences of collectively-occupied
housing units as well as a relevant housing abandonment process, although even
paradoxically, presenting outstanding conditions regarding public transportation and
usually low - utilized infrastructured areas.
It is now possible to identify a new institutional role, with governmental finance programs
both at state and central levels, aiming at the implementation of low-income housing on
central areas. Furthermore, it is feasible to view the new governmental central and local
laws as new urbanistic tools to stimulate the implementation of low – income housing in
central areas.
The paper also presents a methodology that aims at tracing low – income housing projects
in the central areas of the São Paulo municipality, analyzing its social – economical
feasibility as to meeting the necessities of the population inhabiting collectively – occupied
housing units. It helps the public sector to spot and set priorities as to the interventions to
be carried out, by means of comparative studies in a same sector of the city.
The studies must be carried out by means of gradual approaches, from general to specific
case study, comprising several diagnosable steps as to provide for the verification of the
feasibility of the interventions. The data are pondered in a matrix where each attribute of
each real state is assessed, allowing for a final conclusion through the comparative
analysis of the potentialities of a set of interventions.
The paper brings out the application of the methodology in a specific sector of the
municipality as well as the major conclusions about the validity of its application.

Key – Words: Urban core areas; low – income housing; urban assessment; feasibility
assessment.
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APRESENTAÇÃO
A ausência da arquitetura na produção estatal de moradia de baixa renda, via de regra,
tem apresentado um quadro melancólico de repetições de produtos padronizados,
contribuindo para a construção de uma cidade que não corresponde plenamente ao
conjunto de usos que configuram sua vitalidade.
A oportunidade que tivemos de trabalhar, há mais de dez anos, como gerente de
programas,1 junto à área de projetos especiais da CDHU, na busca de novos
mecanismos de atuação do setor público com relação à habitação popular, permitiunos não apenas desenvolver uma visão crítica da realidade, mas também refletir sobre
as possíveis alternativas, na tentativa de requalificar esta atuação.
Nossa aproximação com a temática da moradia social nas Áreas Centrais das cidades
iniciou-se com a pesquisa de um projeto de locação social, em parceria com
organismos de gestão da Locação Social na França, os Habitation a Loyer Modereé HLM, onde a questão dos cortiços surgiu naturalmente por configurar alternativa de
acesso à moradia em Áreas Centrais por meio do aluguel, ainda que à margem do
mercado formal de locação.
Neste período, fins da década de 80 e início da década de 90, a demanda de
movimentos organizados por moradia nas Áreas Centrais pressionou os agentes
públicos do setor habitacional a se manifestarem a respeito de programas específicos.
Após um período de intervenções de caráter pontual, tanto por parte do Estado quanto
do município, surgiram embriões de programas habitacionais os quais, ainda que de
forma tímida, deram início a um processo de análise do potencial e das possibilidades
de implementação da habitação de interesse social nas Áreas Centrais.
As pressões por parte das demandas sociais somadas àquelas provenientes de
setores da sociedade vinculados às atividades comerciais, a exemplo da organização
não-governamental Associação Viva o Centro, criada com o objetivo de apoiar a
dinamização do centro de negócios da cidade, acabaram por criar as condições
1

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU é a empresa
estatal responsável pela política de provisão de moradias de baixa renda do Estado de São Paulo desde 1968
quando foi criada a CECAP. Desde 1988, a arquiteta Helene Afanasieff coordenou uma cooperação BrasilFrança, com o objetivo de formular um Programa de Locação Social, visando atendimento habitacional à
demanda de aluguel informal – cortiços das Áreas Centrais de São Paulo.
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necessárias para o surgimento de um debate calcado na necessidade de revitalização
do centro.
Por ocasião da Bienal de Arquitetura de São Paulo realizada em 1994, o tema da
revitalização de Áreas Centrais teve o maior espaço de exposição de projetos. Quando
da realização do Seminário Internacional Centro XXI, organizado pela FAU USP, Viva
o Centro e Agência Habitat da ONU, realizado em São Paulo, em 1995, surge de
maneira enfática a proposta de repovoamento da região central, por meio da
intensificação do uso residencial sob a forma de um acréscimo populacional efetivo
bem com de uma segmentação social mais equilibrada.
Conforme defendido em editorial da revista Urbs (set 2000), um centro multifuncional e
diversificado, com uma proporção elevada de população residente, deve gerar sinergia
que se traduz em novas atividades e usos no curso das 24 horas.
O centro reproduz a lógica desigual das oportunidades urbanas em São Paulo. O
cenário de revitalização do centro é composto por diferentes agentes que anseiam por
interesses diversos. Cabe ao setor publico exercer o papel de regulação e conciliação
desses interesses, reconhecendo o papel estratégico das Áreas Centrais na
reestruturação metropolitana. A municipalidade tem que se valer de diretrizes técnicas,
parâmetros legais e incentivos fiscais para a realização dos investimentos que
permitam a sua recuperação, contemplando a diversidade e mantendo a fluidez do
metabolismo urbano.
O foco da análise desse trabalho é o legado da moradia operária, no anel intermediário
ou no centro expandido, o território onde foram construídas as vilas operárias e as
casas proletárias. As discussões de revitalização do centro passam necessariamente
pela reciclagem deste parque abandonado por força do deslocamento do uso industrial
em direção a outras áreas.
A presente dissertação pretende contribuir para a discussão da desejada dinamização
e revitalização das Áreas Centrais, ao trazer elementos técnicos que permitam a
inserção da habitação de interesse social na agenda dos investimentos públicos, ao
buscar identificar oportunidades de utilização do potencial existente em imóveis
encortiçados desta região.

MORADIA COMO FATOR DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS DEGRADADAS

CAPÍTULO I

Puerto Madero – Buenos Aires
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Capítulo I
A Moradia social como fator de revitalização de Áreas Centrais
degradadas
Esta dissertação pretende contribuir para uma reflexão ampla sobre o construir e
reconstruir a cidade, por meio da investigação sobre a viabilidade técnica de
implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social, reciclando imóveis
encortiçados em Áreas Centrais degradadas. Serão considerados os aspectos urbanoambientais e as dinâmicas sociais urbanas de inclusão social das famílias de baixa
renda e de acesso aos serviços e equipamentos existentes na cidade.

1. Objetivos
O objetivo central deste trabalho é investigar a oportunidade de implantação de
moradias de baixa renda, utilizando o parque edificado degradado existente nas Áreas
Centrais (figura 1), da cidade de São Paulo.
Participando da equipe da CDHU, que formula um programa habitacional de
recuperação de imóveis encortiçados nesse setor urbano, tivemos que nos debruçar
sobre a extensa área central que compreende aproximadamente 60 km² do município.
Diante do desafio que a escala deste território edificado e ocupado representa, a
análise para identificação de intervenções demanda a sistematização de metodologia
para prospecção de empreendimentos habitacionais, a partir da caracterização das
principais interfaces: físicas (urbanísticas e arquitetônicas), sociais e econômicas.
O trabalho pretende analisar as oportunidades técnicas de implantação de projetos,
segundo parâmetros de localização físico-territoriais, econômicos e sociais e fixar
metodologia para sistematizar a análise de viabilidade desses projetos habitacionais de
interesse social, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade urbanística, econômica
e sócio-ambiental abrangente.
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2. Justificativas
Na maioria das grandes cidades é possível verificar a degradação de seus centros, a
perda da capacidade de investimentos imobiliários do setor público e a degradação da
qualidade de vida, em razão da poluição, violência e esvaziamento habitacional. Esse
quadro desafia o urbanismo mundial, a responder com propostas de intervenção,
buscando a recuperação dos setores centrais das cidades, sítios históricos de grande
valor simbólico para as cidades.
As Áreas Centrais de todas as cidades possuem uma localização otimizada dentro da
rede intraurbana sendo aquelas mais bem atendidas por serviços, equipamentos e
transporte públicos ao lado de uma rede de infra-estrutura operando com certa
ociosidade. Estes locais apresentam um rico patrimônio histórico e cultural, ligado ao
imaginário da população e às raízes da própria cidade.
Com o crescimento da metrópole, a cidade de São Paulo se expandiu de forma
centrífuga e a moradia operária foi sendo localizada ao longo do tempo em bairros
mais distantes. Esse modelo de ocupação urbana, de localização geográfica da
moradia operária distante das estruturas urbanas centrais, foi determinado por
questões sociais e econômicas e resultou numa cidade fragmentada e desigual.
Configura um paradoxo: áreas plenamente equipadas em processo de esvaziamento,
enquanto se abrem indiscriminadamente, novos e distintos setores por força da
expansão urbana.
Historicamente as políticas públicas habitacionais canalizaram seus investimentos para
as áreas periféricas das cidades. A moradia de baixa renda vem sendo produzida em
grandes conjuntos habitacional nos limites dos contornos externos da cidade,
impulsionados pela oferta de terrenos mais baratos.
Os bairros anexos ao centro histórico da cidade hoje configuram áreas em transição de
usos, representativos do período industrial. Bairros tais como Brás, Mooca e Ipiranga
contêm grande simbolismo na formação histórica da metrópole industrial e, em função
das pressões para adaptação às contínuas mudanças econômicas, apresentam como
resultado o esvaziamento habitacional (quadro 1) e a degradação urbanística.
A existência de um grande potencial edificado subtilizado em prédios e no extenso
perímetro de lotes individuais localizados nas Áreas Centrais trouxe, para o contexto
das discussões sobre a revitalização deste setor da cidade, propostas de dinamização
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do uso residencial e, neste quadro, a defesa de programas habitacionais para o
segmento populacional de baixa renda.
A mesma demanda habitacional que justificou uma urbanização extensiva expandindo
os limites da cidade proporciona hoje a oportunidade de recuperação das estruturas
urbanas centrais, ao reivindicar investimentos em programas habitacionais públicos
destinados à baixa renda.

Quadro 1 – Área total, população residente, taxa de crescimento e densidade demográfica
Município de São Paulo e Distritos Municipais 1980, 1991, 1996 e 2000
População

Área

Taxa de Crescimento
2000 1980/91

1991/96

Densidade (pop/ha)

Distritos
Município de
S. Paulo

1980

1991

1996

1996/2000 Ha

1980

8.493.226

9.646.185

9.839.436

10.405.867

1,16

0,4

1,41

1991

1996

2000

150.900

56,28

63,92

65,21

Barra Funda

13.951

15.977

14.338

12,936

-1,02

-2,14

68,96

-2,54

560

31,95

28,53

25,6

Bela Vista

85.416

71.825

64.895

63,143

-1,56

-2,01

23,1

-0,68

260

328,52

276,25

249,6

242,86

Belém

57.195

49.697

42.584

38,268

-1,27

-3,04

-2,64

600

95,33

82,83

70,97

63,78

Bom Retiro

47.588

36.136

27.788

26,569

-2,47

-5,12

-1,12

400

118,97

90,34

69,47

66,42

Brás

38.630

33.536

26.665

24,505

-1,28

-4,48

-2,09

350

110,37

95,82

76,19

70,01

Cambuci

44.851

37.069

32.089

28,620

-1,72

-2,84

-2,82

390

115,00

95,05

82,28

73,38

Liberdade

82.472

76.245

64.349

61,850

-0,71

-3,34

-0,99

370

222,90

206,07

173,92

167,16
82,09

Moóca

84.583

71.999

63.844

63,211

-1,45

-2,38

-0,25

770

109,85

93,51

82,91

Pari

26.968

21.299

15.434

14,521

-2,12

-6,24

-1,51

290

92,99

73,44

53,22

50,07

Santa Cecília

94.542

85.829

75.826

71.111

-0,88

-2,45

-1,35

390

242,42

220,07

194,43

99,23

576.196

499.612

427.812

405.734

Total

4.380

República

60.999

57.797

49.666

47,459

-0,49

-2,99

-1,13

230

265,21

251,29

215,94

206,34

Sé

32.965

27.186

21.255

20,106

-1,74

-4,8

-1,38

210

156,98

129,46

101,21

95,74

93.964

84.983

70.921

67.565

Total

440

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo - 2000

Hoje encontramos um novo quadro legal e institucional de incentivo à implantação de
empreendimentos de interesse social, com propostas de importante mudança de
paradigmas e da superação de modelos esgotados da localização periférica da
habitação social nas franjas da cidade. A existência de uma significativa demanda de
baixa renda para a habitação provocou a formulação de programas específicos nos
três níveis de governo: Programa de Arrendamento Residencial - PAR de 1999,
programa federal em execução pela Caixa Econômica Federal, o Programa de Atuação
em Cortiços - PAC do Governo do Estado de São Paulo, criado em 1998, e Morar no
Centro da Prefeitura Municipal de São Paulo, proposta apresentada em 2001, os quais
somam recursos da ordem de 1 bilhão de reais, somente para investimentos
habitacionais nas Áreas Centrais nos próximos anos. Esses programas contemplam
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nos estratos sociais que podem repovoar o centro a parcela da população que hoje
mora em cortiços, favelas e em imóveis alugados no mercado formal.
A identificação e montagem de operações voltadas à produção habitacional de
interesse social em Áreas Centrais, ainda não foram descritas suficientemente, por se
tratarem de experiências recentes e inovadoras de políticas publicas, com poucos
casos registrados.

Figura 1 - Mapa Centro Expandido de São Paulo

Anel Central - Distritos Sé e República
Anel Intermediário – Distritos Bom Retiro, Pari, Brás, Belém, Moóca,
Cambuci, Liberdade, Bela Vista, Consolação,
Santa Cecília e Barra Funda.

O foco da nossa análise sobre a cidade de São Paulo é a questão habitacional e seu
papel neste conjunto de ações voltadas à recuperação das Áreas Centrais
consolidadas do ponto de vista urbano. Mais especificamente analisamos o centro
ampliado que, corresponde aos bairros industriais desenvolvidos no início do século
XX, os quais, ao longo dos últimos 40 anos, receberam poucos investimentos e hoje
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passam por uma transição e uma indefinição de crescimento, apresentando grandes
oportunidades de investimentos, principalmente no que se refere ao uso habitacional.

3. Hipóteses de Investigação
Os anéis central e intermediário compreendem o território genericamente chamado de
Áreas Centrais. Apesar de serem fartamente servidos de infra-estrutura, serviços e
equipamentos, vêm apresentando um processo gradual de deterioração funcional e
degradação física. Deverá ser verificada a hipótese de que o setor central,
compreendido por estes dois anéis, apresenta oportunidades relevantes para a
implementação de empreendimentos de interesse social. Pretendemos verificar a
hipótese de que operações habitacionais voltadas para a baixa renda podem lançar
mão de imóveis subtilizados a exemplo de sobrados encortiçados, galpões e casas em
lotes unifamiliares.
Para assegurar que os empreendimentos produzidos na reciclagem desses imóveis
degradados e encortiçados sejam sustentáveis, no sentido de garantir a permanência
das famílias, a adimplência aos financiamentos assumidos e a inserção nas redes
sociais existentes, o planejamento da produção habitacional de interesse social deve
promover análises diferenciadas daquelas tradicionalmente utilizadas para a análise de
glebas periféricas.
A adequação da habitação de baixa renda nas Áreas Centrais pode ser simulada
através de análise de viabilidade de empreendimentos, observando as variáveis
urbanísticas, arquitetônicas, sociais e econômicas, sistematizadas por meio da
comparação de viabilidade entre imóveis encortiçados, permitindo a tomada de decisão
quanto à elegibilidade de empreendimentos.
Assim, a hipótese central do presente trabalho é que existe espaço para investimentos
em habitação de interesse social, nas Áreas Centrais.
Deste ponto de vista, discutiremos a seguinte hipótese: o planejamento de
empreendimentos que partam da análise de atributos urbanísticos e do perfil
socioeconômico da população deve produzir empreendimentos sustentáveis. Essa
sustentabilidade invoca, de um lado, o fantasma da gentrificação, isto é a expulsão da
população original residente em setores degradados a partir da requalificação dos
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mesmos, e de outro, a guetificação, a degradação e reencortiçamento de
empreendimentos habitacionais após a realização de melhorias.
A segunda hipótese a ser verificada é que o repovoamento dos setores centrais deve
ser equilibrado diante da capacidade de suporte da rede instalada. A grande pressão
pela liberação dos controles urbanísticos deve ser dosada com diagnósticos da
capacidade de absorção de cada área de novos contingentes de usuários, equilibrados
por investimentos compensatórios em equipamentos e serviços sempre que
necessário.
O terceiro eixo de investigação é a eficácia de Grandes Projetos Urbanos como
mecanismos de requalificação urbana. No hemisfério sul, onde temos grandes
problemas urbanos estruturais, os poucos recursos para investimentos, remetem-nos a
intervenções públicas pontuais, cujos resultados devem ser motor de atração do capital
privado e provocar desdobramentos urbanos mais amplos.
A proposta desta dissertação é levantar os mecanismos técnicos que podem identificar
os sítios, as tipologias e as demandas, através da análise de viabilidade integrada
entre as variáveis físicas, sociais e econômicas que permitam verificar a oportunidade
de projetos habitacionais de baixa-renda adequados e sustentáveis, cujo sucesso
possa contribuir com a requalificação de determinado setor urbano.

4. Metodologia do projeto de pesquisa
O projeto de pesquisa foi concebido a partir de:
análise bibliográfica sobre habitação e o centro urbano – principais conceitos sobre
recuperação de áreas degradadas;
análise de documentação existente sobre as condições de moradia nos cortiços
existentes na região central;
análise da capacidade de adensamento de áreas urbanas consolidadas;
análise da legislação urbanística vigente e de revisões visando a viabilidade de
empreendimentos de HIS nas Áreas Centrais;
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análise das experiências públicas – abordagens metodológicas utilizadas para
eleição de projetos de empreendimentos habitacionais de interesse social em
Áreas Centrais.
O trabalho está estruturado em três capítulos e uma conclusão:
a primeira parte apresenta os objetivos, justificativas, as hipóteses de investigação e
a metodologia do projeto de pesquisa;
o segundo capítulo contém o marco teórico subdivido em três partes: 1. a evolução
urbana da cidade de São Paulo e os aspectos históricos da produção de habitação de
interesse social descrevendo o período e o contexto da produção da moradia operária
em São Paulo; 2. o contexto

das discussões sobre a revitalização das Áreas

Centrais; 3. o cenário atual e os condicionantes técnicos (arquitetônicas e ambientais)
existentes para apoiar ações de revitalização do centro;
o terceiro capítulo do trabalho trata da metodologia proposta para análise
comparativa de pré-viabilidade de empreendimentos, em suas diversas etapas.
Através de um estudo de caso, na região do Pari, no município de São Paulo, é
realizada simulação utilizando a metodologia proposta, analisando um conjunto de
imóveis encortiçados do perímetro definido;
o trabalho é encerrado com conclusões finais sobre a aplicabilidade da metodologia e
sobre a pertinência da proposição de programas habitacionais em políticas públicas
habitacionais, apoiando a recuperação de setores degradados das Áreas Centrais.

1. A EVOLUÇÃO URBANA DE SÃO PAULO E A PRODUÇÃO DA MORADIA SOCIAL

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
1. A Evolução urbana de São Paulo e a produção da moradia social
1.1.

O início da urbanização das cidades brasileiras

Ao longo dos dois primeiros séculos coloniais, o surgimento de povoados no Brasil
ficou restrito à costa brasileira. Com exceção de Salvador, capital da colônia, e de
Recife que no período de domínio holandês passou por um processo de urbanização,
foi somente com o ciclo do ouro que a vida urbana no Brasil ganhou algum destaque
(Maricato, 1997:12).
Em 1808, a família real portuguesa muda-se para o Rio de Janeiro, fugindo de
Napoleão, trazendo consigo cerca de 10.000 pessoas. O impacto sobre a vida da
colônia, em especial no Rio de Janeiro, foi enorme. Trouxe a abertura dos portos, a
liberação da atividade industrial, a instituição do ensino superior e a criação da
imprensa nacional. A cidade diversificou-se, a população carioca aumentou de 50 mil
para 100 mil pessoas. Nesse contexto ocorreu a transformação do Brasil, de colônia
de Portugal para um país independente, sem grandes rupturas, mantendo no poder
político a elite que tinha o direito ao voto e à eleição para cargos públicos, direito este
que era condicionado à posse de uma renda mínima estabelecida pela Constituição.
Em 1822, o Brasil tinha apenas doze núcleos classificados como cidades. Durante os
períodos colonial e imperial não havia propriamente uma rede de cidades. O
capitalismo comercial criara poucas grandes cidades no Brasil, através das quais
controlava a agroexportação (Maricato, 1997:17). As cidades eram tão incipientes em
relação à unidade rural auto-suficiente, que Sérgio Buarque de Holanda usou a
expressão “esplendor rural e a miséria urbana”, para definir este contraste e a pobreza
urbana do período. Diante disso não é exagero afirmar que o processo de urbanização
brasileiro inicia-se mais decisivamente apenas no século XX.
Esse quadro começa a se alterar devido a um conjunto de acontecimentos e medidas
que viabilizariam as condições para a urbanização no final daquele século. Dentre
elas a promulgação da Lei de Terras de 1850, o fim da escravidão em 1888 e a
imigração européia, resultante do crescimento das exportações de café. Estes eventos
influenciaram a formação do mercado interno, na adoção de medidas tarifárias e
financeiras por meio da liberação de capitais e da constituição de mão-de-obra
excedente do café a ser aproveitada pela indústria emergente.
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1.2. O crescimento da cidade, industrialização e a habitação operária.
A produção do café foi uma atividade urbanizadora, na medida em que produziu os
recursos financeiros e a mão-de-obra para o início da industrialização brasileira. A
urbanização em São Paulo é entendida por Oliveira como o resultado da
industrialização, a qual foi um fenômeno urbano, uma vez que a indústria teve que
construir a cidade, mantendo a complexa divisão social do trabalho no interior da
própria fábrica (Oliveira, 1978, in Blay, 1983:24).

Quadro 2 – Evolução demográfica urbana

1872

1890

1900

Rio de Janeiro

274.972

522.651

691.656

Salvador

129.109

174.412

205.813

Recife

116.671

111.556

113.106

Belém

61.997

50.064

96.560

São Paulo

31.385

64.934

239.820

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil de 1912. Rio de Janeiro, 1916.

A última década do século XIX marca São Paulo do ponto de vista demográfico, com
um gigantesco aumento da população de aproximadamente 200.000 pessoas, em 10
anos. Este aumento geométrico deveu-se ao crescimento vegetativo acrescido do
afluxo de imigrantes – excedente de força de trabalho da cultura cafeeira. Isto teria
decorrido das pressões exercidas pela burguesia cafeeira para que o poder central
financiasse a vinda de imigrantes para o trabalho no café, porém em quantidades
muito superiores às necessidades reais desse mercado (Blay, 1983:40). A população
de italianos na cidade evidencia a transferência dos colonos do café para a indústria
emergente.

Quadro 3 - Imigrantes que chegaram ao Estado de 1827 a 1921
Italianos

872.705

Espanhóis

332.078

Portugueses

295.802

Austríacos
Diversos

Total

29.019
364.451

1.894.055
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Este crescimento transformou São Paulo, do núcleo provinciano de segunda categoria
de 1870, à condição de centro da região economicamente mais dinâmica do país na
República Velha que despontava para o centro fabril de meados do século XX que nos
conduziu ao estágio de metrópole industrial (Campos, 2002:17).

Quadro 4 - Crescimento populacional do município de São Paulo de 1836 a 1980

Ano
1836
1872
1886
1890
1900
1920
1934
1940
1950
1960
1970
1980

População
Incremento percentual
21.933
31.385
43
47.697
52
64.934
36
239.820
168
579.033
141
1.060.120
83
1.337.844
26
2.198.096
65
3.825.351
74
5.978.977
56
8.493.598
42

FONTES: 1936 – Müller, Mar. D. P., 1923.
1872 a 1970 – Ver Daniel J. Hogan, 1972, apud Berlinck, M., 1975, p. 50.
1980 – Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos.
Emplasa. A Grande São Paulo Hoje. 1982 p. 27.

Até o século XIX, a área hoje ocupada pelo centro histórico de São Paulo (pouco mais
de 100 hectares) compreendia toda a aglomeração urbana, e a parte densamente
edificada limitava-se ao “triângulo” (Campos, 2002:99). Com o crescimento explosivo
da população e dos loteamentos, o núcleo antigo viu-se rodeado por extensa área
urbanizada.

Figura 2 – Paisagem de São Paulo 1821. Óleo sobre tela Arnaud Julien Palliere.
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O sonho da construção de uma capital que atendesse aos requisitos de uma “capital
do café”: atraente para fazendeiros, cômoda para os comerciantes, imponente para
seus governantes, vitrine exemplar para imigrantes e visitantes estrangeiros - ganharia
força nos anos seguintes.Por isso, os registros e a documentação divulgada sobre o
período tratam quase que exclusivamente do empenho da elite em construir uma
cidade moderna, de aparência européia. É mais freqüente encontrar-se um relato de
um detalhe da construção de um importante edifício público ou privado, neoclássico
ou eclético, do que uma rápida descrição de habitações populares (Bonduki, 1994:21).
A prática urbanística em São Paulo, desde este período, foi marcada por soluções
viárias “circulares” que se propunham a resolver não apenas problemas de circulação,
mas também questões sanitárias e estéticas. As transformações seguiriam uma
política urbana comandada pela elite dominante, com orientações técnicas
racionalistas e progressistas conduzidas por engenheiros e seus programas de
modernização da cidade.
O “triângulo” tradicional, compacto e denso em edificações, contrapõe-se a áreas de
expansão urbana, consideradas nobres, onde residências projetadas em estilos mais
festivos – mourisco, veneziano, normando e art nouveau – aparecem rodeadas por
praças e jardins (Campos, 2002:90).

Figuras 3,4 e 5 - As ruas do “Triângulo”: rua Direita, rua XV de Novembro e rua São Bento.

Fonte: negativos DPH
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Havia, porém, uma outra cidade, que crescia em ritmo bem mais intenso do que as
obras públicas, que tentavam ordenar prioritariamente o centro. Na Zona Leste, para
além do Tamanduateí, os bairros industriais da Mooca, Brás e Belenzinho formavam
um mundo à parte, regido pelos apitos das fábricas, abrigando em cortiços ou vilas a
imensa população imigrante.
A partir de 1880, eclode a expansão urbana da cidade de São Paulo; são arruados o
Bexiga e o Zunega; alinhados, o Brás, a Mooca, a Ponte Grande e a Penha são
ligados pelas locomotivas, pelo bonde e pelo gás corrente. Entretanto, não havia um
plano conjunto para orientar essa expansão e, assim, apenas a especulação
organizava os novos bairros que surgiam ao acaso. A ampliação dessa reduzida área
urbana processou-se através do retalhamento de chácaras próximas, embora sem
obediência a um plano diretivo. As linhas que orientaram essa expansão são as
antigas estradas que fixaram o traçado das grandes artérias (Dias, 1989:24/25).
Neste período (a partir da década de 1880), contudo, surgiram os primeiros indícios de
segregação com a “diversificação das funções e o aparecimento, ao lado do velho
centro, de bairros operários e de bairros residenciais finos” (Matos, 1958:89).

Figura 6 - Implantação de bondes em São Paulo.
Fonte: arquivo de negativos DPH

O cinturão industrial crescia, ocupando as várzeas do Pari, Ipiranga e Barra Funda.
Mais próximos da Área Central, bairros populares como o Bexiga, Cambuci e Bom
Retiro, e particularmente os grotões de ocupação precária à beira dos espaços de
prestígios – Anhangabaú, Saracura, Glicério, Tabatinguera, várzea do Carmo, eram
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considerados incômodos ao modelo da moderna capital que se pretendia construir.
Assim, surgiram, desde o início do primeiro período da industrialização no Brasil,
aglomerações de trabalhadores alojados precariamente, com graves resultados de
ordem sanitária.
As condições de moradia dos trabalhadores nas cidades brasileiras passaram a
constituir um problema quando iniciou-se a formação do mercado de trabalho,
associado ao rápido desenvolvimento urbano. A precariedade dos meios de transporte
e os baixos salários recebidos pelo proletariado industrial determinaram a construção
de habitações operárias situadas nas Áreas Centrais da cidade (Sé, Santa Ifigênia,
Bexiga e Consolação), com baixa qualidade construtiva e grande adensamento.
A legislação para regulamentar e controlar estas construções operárias é elaborada e
reelaborada a partir das denúncias de epidemias que punham em risco a vida dos
moradores da cidade. Desde 1871, quem pretendesse construir na cidade tinha que
fazer um pedido à Câmara Municipal a fim de obter um “alinhamento” da rua onde a
construção se faria; havia também um padrão de construção que especificava altura
de telhados, portas e janelas, assim como a largura das mesmas (Dias, 1989:36).
Apesar de condenados, ameaçados de demolição e proibidos, “... a construção de
qualquer novo cortiço deve se submeter à aprovação da Câmara” e em 01 de
setembro de 1876 proíbe-se a construção de novos cortiços“ (FINEP, 1985). Mesmo
assim, os cortiços continuaram a ser construídos nas primeiras décadas do século e
predominaram como uma das formas de sub-habitação mais característica da classe
trabalhadora, principalmente em São Paulo. Em 28 de julho de 1886, o engenheiro da
Câmara, dr. Luiz César do Amaral Gama, envia estudo propondo “um padrão para as
futuras edificações particulares”. Mas, esclarece ele, seu estudo não cogita dos
cortiços, que ele considera deveriam ser extintos “proibindo a construção de novos
prédios para esse fim destinado”, e que não se permitisse a restauração dos já
existentes (Blay,1983:62).
No entanto, o mesmo engenheiro assina, em 18 de outubro de 1886, o Padrão da
Câmara Municipal para “cortiços, casas de operários e cubículos”, regulamentando a
permissão para construir esses tipos de moradias e indicando as áreas onde elas são
proibidas: “A construção destas casas, quer ao longo das ruas, praças, etc., quer
dentro dos terrenos particulares, é inteiramente proibida no perímetro do comércio”
(Blay, 1983:62).
Essa legislação não conseguiu, entretanto, organizar a produção de casas operárias e
impedir o surgimento de novos cortiços.
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Diante das constantes epidemias que ameaçavam a cidade de São Paulo, foi
realizado em 1893, o Relatório da Comissão de Exame e Inspeção do Distrito de
Santa Ifigênia. Este relatório constitui um dos principais documentos sobre a moradia
operária na cidade de São Paulo nesse período, pois dimensiona e descreve com
detalhes as condições de moradia de cortiços. Podemos concluir que se as habitações
populares não representassem perigo para as condições sanitárias da cidade, nada
saberíamos sobre elas, pois as únicas informações sobre as mesmas nos chegaram
através dos técnicos preocupados com a saúde pública, como o Relatório.
A urgente necessidade de alojar a grande massa de imigrantes que afluía a São
Paulo em busca de trabalho – a população do distrito de Santa Ifigênia foi a que mais
cresceu na cidade, passando de 14.025 habitantes em 1890 para 42.715 em 1893 –
fez com que se edificassem diferente tipos de estalagens, cortiços e habitações
operárias, quase todas elas de construção apressada e precária.

Figura 7 – Planta de localização do setor infectado por febre amarela no bairro de Santa
Cecília.

Embora abrangendo somente
alguns quarteirões de Santa
Ifigênia, é possível extrapolar
as informações do Relatório
para

outros

ocupados

bairros
por

então

moradias

populares. Escolhida por ter
sido

bastante

atingida

pela

epidemia de febre amarela em
1983, a área limitava-se às ruas
Duque de Caxias, Visconde do
Rio Branco, Vitória, Triunfo e
largo

do

General

(Bonduki, 1998:22).

Fonte: In, Bonduki, 1998.

Osório
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O levantamento realizado pela Comissão encontrou 1.320 pessoas morando em 65
cortiços, porém, esclarece a Comissão, a área e a cidade contêm, além dos cortiços,
vários outros tipos de habitações operárias que carecem de séria atenção da
autoridade sanitária (Motta, 1894 in Blay, 1983).
O quadro a seguir, mostra a localização e freqüência dos cortiços pesquisados. 2

Quadro 5 - Localização e Freqüência dos Cortiços – 1893
Endereços

Número de Cortiços Pesquisados

Rua dos Gusmões

15

Rua General Osório

11

Rua Duque de Caxias

2

Rua Vitória

4

Rua Aurora

1

Rua dos Timbiras

3

Rua dos Andradas

2

Rua Santa Efigênia

16

Rua do Triunfo

2

Rua dos Protestantes

1

Rua do Bom Retiro

4

Largo dos Protestantes

1

Rua dos Guaianases

2

Rua Conselheiro Nébias

1

TOTAL

65

FONTE:

Relatório da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações Operárias e Cortiços no
Distrito de Santa Ifigênia, p. 48. Anexo do Relatório de 1893. São Paulo, Espíndola, 1894.

O relatório é extremamente detalhado e apresenta uma cuidadosa caracterização das
tipologias das habitações operárias encontradas na cidade de São Paulo na última
década do século XIX.
O cortiço propriamente dito é assim descrito: “O cortiço ocupa comumente uma área
no interior do quarteirão: quase sempre um quintal de um prédio onde há estabelecido
uma venda ou tasca qualquer. Um portão lateral dá entrada por estreito e comprido
corredor para um pátio com 3 a 4 metros de largo nos casos mais favorecidos. Para
este pátio ou área livre se abrem as portas e janelas de pequenas casas enfileiradas,
com o mesmo aspecto, a mesma construção, as mesmas divisões internas e a mesma
2

Levantamento realizado pela Fundação SEADE em 2001, para o PAC/CDHU, confirmou a permanência de
imóveis encortiçados nas mesmas proporções do período do Relatório. Comparando os endereços
verificamos que enquanto na rua Santa Ifigênia os cortiços diminuíram de 16 para 4, na Rua do Triunfo, por
exemplo, hoje temos cinco imóveis encortiçados ao invés dos dois encontrados cem anos atrás.
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capacidade. Raramente cada casinha tem mais de 3 metros de largura, 5 a 6 m de
fundo e altura de 3 a 3,50 m. com uma capacidade para 4 pessoas quando muito”.
A descrição desce para detalhes internos das casas, acentuando que o cômodo do
fundo, sem soalho ou forro, é onde fica o fogão que enegrece as paredes da casa. Os
quadros “de mau gosto”, os inúmeros pregos onde se penduram objetos domésticos e
os móveis com muita roupa empilhada esperando para ser lavada, completam o
quadro. Há informações sobre a ausência de limpeza destas casas, exceto quando
são ocupadas por alemães ou pessoas do norte da Europa. Na área livre, há um ralo
para esgoto, uma torneira para água, um tanque e uma latrina. Estas áreas só
“ultimamente”, em 1893, por pressão das autoridades sanitárias, é que têm sido
calçadas (Motta, 1894:47).
O cômodo de dormir é descrito como carente de espaço, iluminação e ventilação para
todos os que o ocupam. Os aposentos têm 4 metros de altura quando deveriam ter
invariavelmente 5 metros. Como há insuficiente número de torneiras, usam-se poços.
As latrinas são insuficientes, não têm água e são “imundas”.
Outra modalidade descrita é a “casinha”: É um “prédio independente, com frente para
a rua pública e apenas considerada cortiço pelo seu destino e espécie de construção”
(Motta, 1894:47).
Quanto à “espécie de construção” os detalhes dados esclarecem ser pequena, sem
ventilação, de má qualidade e destinadas aos operários.
O Hotel-Cortiço é uma “espécie de restaurante onde a população operária se
aglomera à noite para dormir, já em aposentos reservados, já em dormitórios
comuns”. São quartos pequenos, abrigando muitos “operários sem família”. Parece
mais ligado ao conceito das pensões.
O Relatório descreve também prédios em sobrados convertidos em cortiços,
sobrados cujos primitivos aposentos foram divididos e subdivididos e onde se alojam
numerosas famílias. São “casas de dormida a que se adicionam alguns cômodos para
uso comum: uma sala com vários fogões improvisados para gozo de todos, umas
latrinas

pessimamente

instaladas,

e

compridos

corredores

com

iluminação

insuficiente”.
Existem os cortiços localizados nos fundos de edificações comerciais. O tipo de
comércio era as vendas que continham “nos cômodos dos fundos aposentos para
aluguel e estes, de ordinário, nas piores condições de asseio, posição e capacidade”.
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[...] quase todas [as vendas] contêm nos cômodos do fundo aposentos para aluguel
e estes, de ordinário, nas piores condições de asseio, posição e capacidade. Nos
fundos dos depósitos de madeira e outros materiais de construção, nos terrenos
com oficina e canteiro, nas cocheiras e estábulos, os cortiços improvisados, feitos
de tábua e alguns cobertos de zinco, são dos piores que temos examinado (Motta,
1894:47).
A Comissão considera que “é esse um abuso que cumpre fazer cessar de uma vez.”
Esclarece em seguida que “nos fundos dos depósitos de madeira e outros materiais
de construção, nos terrenos com oficina de canteiro, nas cocheiras e estábulos, os
cortiços improvisados, feitos de tábua e alguns cobertos de zinco são dos piores que
temos examinado, carecendo todos da mais severa fiscalização, e a maior parte deles
em tais condições de habitabilidade que devem ser demolidos”. Este último tipo de
habitação corresponderia, provavelmente, a habitações vinculadas ao trabalho, isto é,
destinadas aos empregados nas respectivas marcenarias, construtoras, padarias,
cocheiras, etc.
Propõe a Comissão que, para a zona examinada, não se permita mais a construção
de novos cortiços, em relação aos já existentes, que sejam adotadas medidas
basicamente higiênicas, como pavimentação de áreas, água, esgoto, luz. Além disso,
determina-se a altura do pé-direito, dos vãos de portas e janelas, estipulando-se uma
lotação em que haja “15 metros cúbicos por pessoa” (Motta, 1893:50). O relatório
também faz especificações sobre o tipo de construção que as casas devem obedecer,
indicando altura do pé-direito, altura das portas, das janelas, assim como o tipo de
revestimento. Tais especificações tidas como “técnicas”, são na verdade sociais, pois
todas elas seguem padrões inferiores às exigências impostas às casas burguesas.
Assim, a altura do pé-direito, de 5 metros nestas, fica reduzida a 4 metros para
aquelas. As janelas podem ser mais estreitas e mais baixas, etc. É claro ainda que, se
comparadas às exíguas construções de hoje, as antigas casas operárias eram
verdadeiras mansões. No entanto, o que se destaca é a proposta de uma casa
operária que, legalmente, possa ser de menor qualidade com relação aos padrões da
época, estabelecidos no Código de Posturas.
A Comissão propõe dois tipos de “habitações operárias de caráter urbano” que, dentre
os vários tipos possíveis, lhe parecem os mais adequados. Definiu dois tipos de
habitações, o primeiro tipo seria usado na reconstrução dos cortiços centrais, quando
necessário, ou “nos bairros próximos” e a segunda tipologia em bairros mais
afastados, como um tipo de vila quando se dispuser de “larga superfície de terreno
fora da cidade”. Neste caso, as habitações terão no mínimo 54 m² e pelo menos 27 m²
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de área livre. Cada uma terá seis cômodos, isto é, “sala, varanda, três quartos e
cozinha... e poderá alojar folgadamente seis pessoas e não custará de aluguel mais
de 40$000 por mês” (Motta, 1893:52).
O Relatório faz recomendações sobre a localização mais adequada para as moradias
operárias onde o poder público poderia acenar com vantagens para atrair
investimentos para o setor:
“A situação mais conveniente para as vilas operárias deve ser, sem dúvida,
aquela que reúna a facilidade de comunicação à barateza dos terrenos que
devem ser amplos bem como as vantagens de um abastecimento regular. Em
torno da cidade de São Paulo, num raio de 10 a 15 quilômetros, não faltam
lugares preenchendo estes requisitos” (Motta, 1894).
Na conclusão de seus trabalhos, em 1894, a Comissão de Higiene e Saúde Pública
apresenta para a deliberação da Câmara um longo projeto, contendo as principais
recomendações do Relatório realizado para o bairro de Santa Cecília, onde mais uma
vez chama a atenção para os cortiços e as habitações coletivas propondo medidas de
higiene e uma limitação no número de moradores em cada casa. Em 1896, o
problema continua grave e a Câmara decreta (Decreto nº 84) novamente a proibição
de cortiços em todos os perímetros da cidade.
Do exposto, constata-se que, no ano de 1893, já era extremamente grave a condição
habitacional do emergente operariado urbano. O trabalhador, identificado ao pobre,
era tido como uma categoria sem nenhum poder econômico que se “imiscuía” na
cidade.
O Relatório conclui: “o asseio é uma das necessidades das mais comezinhas nas
habitações de operários entre nós; mas o cortiço, abandonado à incúria dos seus
habitantes e à sórdida exploração de proprietários sem escrúpulos, excede tudo
quanto se pode imaginar nesse gênero, não obstante ser hoje muitíssimo melhor este
estado de coisas pela ação dos delegados de higiene” (Mota, 1893:47).
Ressalte-se que a legislação sobre o tema não pretendia de fato impedir o
investimento privado de construir habitações para operários e cortiços insalubres, mas
evitar que ocupasse a Área Central e mais valorizada da Capital. A contradição entre
interesse público e privado é vencida por este último, desde as primeiras normas de
uso do solo urbano paulistano.Os proprietários que tinham menores recursos
investiam na construção de cortiços. Utilizavam materiais de terceira qualidade em
edificações exíguas, cuja área hidráulica era comum a diversas moradias, diminuindo
significativamente os custos de produção e investimento.
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A cidade cresce à base de uma diferenciação social nítida, e o solo inscreve as
diferenças de classe que surgem nesta primeira etapa da acumulação industrial. O
burguês seja ele o grande fazendeiro, comerciante, financista, industrial, ou o pequeno
comerciante que investe seu capital em habitações operárias e cortiços, constituem
duas categorias sociais que detêm um poder que supera interesses públicos, como o
da saúde da população.
Figura 8 – Aumento anual das construções em São Paulo

Augmento annual de construcções em S. Paulo

Casas Novas
Annos

1091
1906

1237
1907

1621
1908

2395
1909

3231
1910

Fonte: Estatística da Revista de Engenharia de 1911. In Segawa, 2000.

A municipalidade declarava pretender resolver a questão da moradia popular por meio
de vilas operárias que deveriam substituir os anti-higiênicos cortiços e casas de
cômodos, segundo orientação sanitarista lançada desde o Código de Posturas
Municipais de 1886, e seguida por várias leis que estabeleceram os tipos e as
especificações das habitações operárias. Elas definiam seus gabaritos, desenho,
dimensões, cubagem e equipamentos sanitários; por outro lado, determinavam quais
soluções de alojamento eram proibidas. De toda essa legislação, a mais completa foi
o Código Sanitário de 1894. Inspirado na legislação francesa, ele foi conseqüência
direta da presença dos higienistas na administração e se tornou um compêndio dos
princípios gerais da higiene pública, seguido por todos os municípios do
Estado.Tentava-se compensar uma sistemática política de repressão aos cortiços, por
uma formada pelo disciplinamento dos cidadãos em habitações “higiênicas”,
arregimentando e regenerando, física e moralmente, as classes populares,
integrando-as a novos modos de produção e comportamento.
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Os sanitaristas da Câmara Municipal propõem desde a interdição coatora, obrigando o
proprietário a reformar o prédio após a aprovação de uma planta na Prefeitura, até a
demolição dos prédios condenados. Este último recurso poderia ser acompanhado
pela desapropriação e então, de posse do prédio, o governo chamaria concorrente
para a demolição dele pondo logo em hasta pública a construção no mesmo local de
uma vila operária do tipo que a higiene apontasse como mais adequado à população a
que iria servir.
As vilas operárias, construções destinadas ao agasalho das classes proletárias
poderiam surgir pouco a pouco ao longo das vias férreas, até sem maior auxílio dos
cofres públicos.Isso ocorreria admitindo-se que estas vias irradiando da Capital, no
intuito de facilitar o seu desenvolvimento e proporcionar-lhe abundante suprimento dos
produtos da pequena lavoura, duplicassem as suas linhas ou, pelo menos,
multiplicassem os desvios até a distância de 15 quilômetros, ainda que para isso
concorresse o Estado com um auxílio qualquer,
O governo propõe então a localização da moradia da classe operária em locais fora do
perímetro central, mas indica que antes de tudo deve-se pensar num sistema de
transportes que cumpra sua função de trazer o trabalhador para o local de trabalho.De
fato, assim foi feito posteriormente, com linhas de bondes estendendo-se, por
exemplo, em direção ao bairro da Penha, atravessando muitas áreas vazias.
Como o problema da época certamente era o da concentração populacional no centro
urbano, dotado de serviços, de capital e de trabalho, cabia ao Governo incentivar a
expansão dos limites urbanos.
O Governo propõe a construção de casas dotadas de higiene e conforto, claro que um
“conforto operário”, dada a redução dos padrões de construção, e localizadas em
terrenos mais distantes. Mas, dentro dos requisitos da lógica empresarial, prevêem a
extensão de sistemas de transportes ligando tais áreas aos locais de trabalho (Blay,
1984:74).
Citando ainda o Relatório da Comissão de Inspeções, melhor do que remediar as
epidemias, seria o governo estadual se aliar ao Município e despender na criação de
vilas aquilo que gastaria combatendo doenças.
Assim, sugere-se que as vilas sejam construídas nos seguintes bairros: Santana, já
servido por um serviço de bondes e perto dos centros de abastecimento de água da
Cantareira; os terrenos na estação de Pirituba; os da Água Branca; o prolongamento
dos Campos das Perdizes, onde há os trilhos da estrada Inglesa e Sorocabana, e a
terra é favorável à pequena lavoura. Os terrenos altos da várzea do Tamanduateí, do
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Pari, além da Mooca, ao lado do Ipiranga, São Caetano e São Bernardo, servidos pela
Companhia Inglesa; a Penha nos campos do Aricanduva e do Tatuapé; os terrenos
baldios nas proximidades da estação do Norte e de São Miguel; Santo Amaro; a
várzea dos Pinheiros. Enfim, todos estes terrenos são apontados como sendo
“perfeitamente aproveitáveis para a construção de vilas operárias” (Blay, 1984:75).
Ao longo destes conflitos de interesses e como resultado das denúncias sanitárias,
finalmente é aprovada a Lei 498 de 14 de dezembro de 1900 que “estabelece
prescrições para construção de casas de habitação operária”. A Lei determinava que
as casas construídas fora do perímetro urbano, e obedecendo a certos requisitos de
tamanho e higiene, fossem consideradas habitações operárias e ficasse isentas de
impostos. Por perímetro urbano compreendia-se a área entre a “rua da Figueira,
esquina da Rangel Pestana, ruas Santa Rosa, Paula Souza, via Tamanduatehy até a
linha inglesa, por esta até as alamedas Antônio Prado, Barão de Limeira, Nothman,
rua das Palmeiras, largo de Santa Cecília, ruas Dona Veridiana, Consolação, Major
Quedinho, Major Diogo, Santo Amaro, praça Dr. João Mendes, largo Sete de
Setembro, ruas da Glória, São Paulo, Glycério, Hospício, Vinte e Cinco de Março,
aterrado do Carmo até o ponto de partida” (Blay, 1984:86).
Reduziam-se os padrões construtivos e, em conseqüência, o custo das habitações,
mas elas eram afastadas do perímetro urbano. Era uma das duplas formas de
segregação social: a cidade ratificava e incorporava as diferenças de classe através
da ação da Câmara Municipal (Blay, 1984:87).

Fig 9 – Bondes em São Paulo no
começo do século.

O processo de expansão da cidade e a
concentração do operariado podem ser avaliados
pela expansão das linhas de bondes e pela
reivindicação de condições que facilitassem seu
uso por parte dos assalariados. Praticamente
todos os bairros operários estavam servidos por
bondes, além dos bairros burgueses. Na verdade,
desde 1901, os bairros operários começaram a
ser cortados pelas linhas de bondes elétricos
(Bom Retiro, Brás, Mooca, Água Branca), mas o
uso deste meio de transporte era muitas vezes
inacessível aos operários, que muitas vezes
preferiam trabalhar perto da moradia, ou morar

Fonte: arquivo negativos DPH

numa vila operária, evitando a distância e os
custos de transporte.
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Assim, já no final do século XIX começou a se ampliar o fosso entre os padrões legais
e a atividade de construção de moradias populares, empreendida quase sempre por
particulares que visavam obter delas rendimentos por meio da cobrança de aluguel.
As casas construídas de acordo com essa lei ficam isentas de impostos municipais
assim como as empresas que se constituíssem para edificá-las (Art. 7º). Lembra
Carlos Lemos que, para gozar desta isenção, os pedidos de licença para construir
sempre indicavam que se iria construir casas operárias, o que nem sempre
correspondia à verdade.
Figuras 10 e 11: Cortiços (clichê do jornal O Estado de São Paulo, edição vespertina, 29
de novembro 1919)

Não podendo pagar o aluguel de
uma casa unifamiliar isolada, o
operário

de

menos

trabalhador

informal

desempregado

renda,

o

e

o

encontrava

no

cortiço e na casa de cômodos o
alojamento compatível com seus
baixos rendimentos.
O cortiço mais comum em São
Paulo

era

uma

enfiada

de

cômodos dispostos ao longo de
um corredor ou pátio, no qual se
situava a área de lavagem e
secagem de roupas e o banheiro
de

uso

comum

(Bonduki,

1989:53).
Fonte: In, Segawa, 2000.

Neste estágio da implantação industrial e da tecnologia disponível, a produção de
habitações faz-se de um “modo manufatureiro” e resulta da aplicação de “um capital
produtivo” (investido na construção). No entanto, não se trata apenas da construção
de “pequenas unidades de habitação”, mas são já propostos grandes conjuntos que
logo em seguida são construídos.
A administração municipal de Washington Luís abre em agosto de 1916 uma
“concorrência pública para apresentação de projetos de casas proletárias econômicas,
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destinadas à habitação de uma só família’, segundo o edital. Conforme o mesmo, o
programa da habitação era o seguinte: sobre tipo de moradia, compreendendo dois
compartimentos habitáveis, dos quais um servindo simultaneamente de cozinha,
refeitório e permanência diurna e dependências, destinadas a casal sem filhos”
(Segawa, 2000:134).
Deve a moradia projetada poder transformar-se facilmente por acréscimo em outra de
condições

análogas,

mas

de

três

ou

quatro

compartimentos

respectivamente, a casa com filhos de um sexo ou de sexos diferentes.
Figuras 12 e 13: Concurso de casas populares, 1916.

Fonte: In, Segawa, 2000.

habitáveis,

26

Os projetos deveriam satisfazer quatro condições: “higiene - comodidade - estética economia. Os concorrentes deveriam apresentar desenhos em nível do que
atualmente chamamos de projeto executivo, satisfazendo as posturas municipais de
1900 e o ato de 1916, e deveriam incluir um orçamento do qual se dispensava: o custo
do terreno, os honorários do arquiteto e os emolumentos” (Segawa, 2000:134).
Os resultados foram divulgados em janeiro de 1917 pela imprensa, com a publicação
do relatório da comissão julgadora, formada por Adolfo Augusto Pinto, Ramos de
Azevedo e Victor da Silva Freire. Os 49 projetos apresentados, de 35 autores
distintos, foram divididos pela comissão em grupo. Os vencedores foram Jourdan &
Ponchon, Alberto Sironi, Dacio Aguiar de Moraes, Guilherme Winter e Walter Brune;
Victor Dubugras, Ludwig Doetsch e Hipólito Pujol Jr. Após a divulgação, a Diretoria
Geral da Prefeitura colocou à disposição dos interessados os projetos selecionados e
os orçamentos. Não há notícias se algum desses trabalhos foi executado (Segawa,

2000:135).
Os bairros operários, sempre objetos de discussão na Câmara Municipal, aparecem
como causadores de problemas urbanos. Em 1913, a mesma argumentação que
vinha sendo levantada desde 1983 é retomada: morreram 71 pessoas com febre
tifóide, nos bairros operários, por ausência de condições sanitárias. Problemas com o
lixo em ruas de Santana, Barra Funda, Bom Retiro, Brás, parte da Mooca e Lapa são
especialmente referidos, embora a precariedade destes serviços pareça afetar a
cidade toda. Algumas vilas operárias são especialmente responsabilizadas por
problemas de salubridade, como a denúncia de que “um grupo de casas para
operários da rua Passos”, no Belém, usava a av. Celso Garcia como “escoamento de
águas servidas” (Blay, 1984:102/103). A segunda década do século XX ficou marcada
pela construção das vilas operárias. Os testemunhos estão ainda presentes na cidade.

Figura 14 - Vista panorâmica da Vila Maria Zélia – zona leste de São Paulo

Fonte: In, Campos, 2002.
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Em 10 de julho de 1920, o vereador Almerindo Gonçalves mais uma vez retoma a
questão das “habitações baratas” e propõe que o município se encarregue de
construí-las mediante o uso de empréstimos da Caixa Econômica. Este documento
resume todas as idéias correntes na época sobre a habitação para operários. Em seu
discurso, Almerindo Gonçalves lembra ser esta uma “questão antiga, nova questão”.
Refere-se às péssimas condições de moradia das famílias operárias, ausência de luz
e de ar, portanto ausência de saúde e de higiene, superpopulação, ausência de moral,
ganância dos senhorios, elevadíssimos aluguéis.Esta proposta sintetiza a postura da
classe dominante na questão da habitação. As casas devem ser casas para pobres
onde seja viável uma existência “fácil, higiênica, alegre e artística” (Blay, 1984:108).
Inúmeras leis visando estimular a construção de casas e vilas operárias foram
promulgadas na República Velha, tanto pelo estado como pelo município. Contudo,
essa política, em vez de levar à disseminação de vilas operárias no sentido clássico –
subsidiadas pelas empresas, destinadas a seus funcionários e equipadas com
serviços urbanos -, induziu à construção de conjuntos de pequenas casas para
aluguel, com grande adensamento e espaços mínimos (Campos, 2002:96).
Fig 15 - Casas de aluguel em Vila em Santa Cecília Fig 16 - Vila Operária Boyers e posteriormente
Matarazzo

Fonte: in, Bonduki, 1998.

Até então o papel do Estado na questão da habitação varia conforme a formação
social e o momento histórico considerado. A intervenção do Estado ocorre de maneira
flexível e circunstancial, não conseguindo controlar o processo de produção das
habitações. Desde o início da industrialização até por volta dos anos 30, a ação
pública foi de intervir na produção das condições gerais em benefício da acumulação
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do capital, permitir a fixação da mão-de-obra para a produção industrial bem como a
produção da moradia pelo capital privado visando lucro.

1.3. O urbanismo modernizador em São Paulo
Na gestão do primeiro prefeito de São Paulo (1899-1911), Antonio Prado, a Área
Central era o foco da ação transformadora, regulando critérios de qualidade estética.
Para configurar uma intervenção que simbolizasse o novo caráter a ser conferido à
Área Central da cidade, Antônio Prado concentrou esforços e recursos na construção
do Teatro Municipal entre 1903 e 1911 (Campos, 2002:84).
Os projetos mais ambiciosos encaminhados a partir da gestão Prado referiam-se à
transformação do núcleo histórico, o qual, além de funcionar como centro comercial e
de serviços, deveria se tornar local de informação e decisão, espaço central
dominante do quadro agroexportador.
A multiplicação de loteamentos e indústrias que envolviam o centro histórico foi
desenhada de forma incompleta e confusa. O urbanismo modernizador propunha e
realizava intervenções que buscavam encobrir as diferenças de ocupação da cidade.

Figura 17 - Estação da Luz à época da sua inauguração
Fonte: Arquivos DPH

Embora tenham sido realizadas tentativas de integração paisagística em torno da
colina central, com os parques Anhangabaú e Dom Pedro II, e do estabelecimento de
legislação mantendo certa coerência das edificações da região do “triângulo”3 e ao
entorno da nova avenida São João, a imagem da cidade era comprometida pelo ritmo
avassalador do crescimento urbano.

3

O triângulo original era composto pelas Ruas 15 de Novembro, São Bento e Rua Direita. Em 1911 este
triângulo foi ampliado em aproximadamente 20 metros incorporando as Ruas Libero Brado, Benjamim
Constant e Rua Direita.
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Figura 18 - Remodelação do vale do Anhangabaú, segundo proposta do Plano de Avenidas,
perspectiva destacando o viaduto do Chá.

Fonte: In, Campos, 2002.

As transformações propostas pelas intervenções realizadas pelo poder público tinham
caráter pontual na Área Central e contrastavam com a paisagem tosca e quase
bucólica da área das mansões, dos Campos Elíseos para Higienópolis, onde os
terrenos são maiores e arborizados.
Em 1909, é aberta a avenida Paulista. Bairros como Santana, Vila Gomes Cardim,
Vila Prudente, Ipiranga e Vila Cerqueira César ainda eram arruamentos isolados,
separados da cidade propriamente dita por áreas não loteadas.
Ao longo das estações ferroviárias, nascem pequenos aglomerados dedicados ao
comércio – os subúrbios da metrópole atual. Em alguns deles, surgiram indústrias de
beneficiamento e transformação de matérias-primas (madeiras, produtos cerâmicos,
cal, papel, extração de pedras, combustíveis, materiais para construção, madeira para
móveis).
Em 1910, inaugura-se o Jardim América, depois o Jardim Paulista e o Jardim Europa,
cujas residências têm caráter diferente dos modelos urbanísticos do passado: os
tradicionais jardins fechados são substituídos pelos de estilo inglês; o crescimento
urbano chega ao bairro de Pinheiros, surgem novos arruamentos, ordenados e
localizados segundo a iniciativa individual dos proprietários dos terrenos. São dessa
época: Vila Tietê (Casa Verde), Vila da Saúde, Lapa, Vila Leopoldina e Carandiru
(Dias, 1898:29).

30

Foto 19 - Av. Paulista no começo do século.

Fonte: arquivo de negativos DPH

Entre 1910 e 1914, é realizada parte de um vasto plano de transformações do centro
urbano e dos arrabaldes mais importantes da cidade, que previa alargamentos,
prolongamentos e melhor pavimentação de determinadas vias públicas. Esse plano
fora traçado pelo francês Bouvard, ampliando o primitivo triângulo, exíguo para o
movimento comercial na época, através de uma solução perimetral: rua Líbero
Badaró, largo São Francisco, rua Benjamim Constant, largo da Sé, pátio do Colégio e
rua Boa Vista. (Dias, 1898:29).

Figura 20 - Mapa São Paulo Antigo.
Destaque Ruas do Triângulo.
Fonte: In, Campos, 2002.
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De João Teodoro a Prestes Maia, após duas décadas de transformação urbanística, o
quadro habitacional da cidade de São Paulo apresentava, em grandes trechos da
colina central, pardieiros, tugúrios e cortiços, conspurcando os bairros desvalorizados
do Bixiga, Glória, Tabatinguera, Glicério e as ruas estreitas de Santa Ifigênia .
Em 1923, foi criada a Lei de Zoneamento n° 2611. Contudo, não consistia numa
regularização urbanística abrangente, pois manteve a segregação dos espaços da
cidade. A vocação expansionista da cidade aliava-se ao predomínio de interesses
comerciais e fundiários, desembocando no bote do crescimento que tomava corpo em
São Paulo. A proposta de Vitor Freire para o “padrão municipal” de 1920, a lei de
loteamentos de 1923 e a normatização da taxa de calçamento foram tentativas de
impor uma legislação mais integradora, porém foram rechaçadas pelos representantes
da elite no legislativo municipal.
Ulhoa Cintra atrelava a perspectiva de crescimento à expansão da Área Central, a ser
ampliada muito além do “triângulo” tradicional. Cintra propôs uma superação drástica
desses limites: um anel que contornasse o centro tradicional sem penetrá-lo, idéia
viária revolucionária lançada na década de 20. Proposta de vias perimetrais, linhas
férreas circulares e circuitos viários eram discutidas em São Paulo desde o século
XIX; tinham como precedente o primeiro “triângulo”, que já formava um circuito
fechado no coração da cidade. (Campos, 2002:264).

Figura 21 - O perímetro de
irradiação

proposto

por

Ulhoa Cintra em 1922, em
desenho

de

1924,

mostrando

também

o

“triângulo tradicional” e o
“triângulo
Vitor Freire.

ampliado”

de
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A partir dessa tradição, Ulhoa Cintra realizou um salto conceitual, concebendo a
cidade como uma estrutura de circuitos perimetrais sucessivos, apoiados em vias
radiais. Um esquema viário global, radial perimetral, permitia estruturar e incentivar o
crescimento urbano.
A clara segregação geográfica da cidade pode ser entendida pelo acesso às áreas
verdes pela população. Na São Paulo no início do século XX, poucas áreas verdes
eram de domínio público: o Jardim da Luz, herdado dos tempos imperiais; o Horto
Florestal na serra da Cantareira, implantado pelo governo estadual no início da
República junto aos mananciais de abastecimento de água; e a praça da República,
antigo campo de rodeios remodelado por Antônio Prado. As maiores áreas de lazer
eram detidas por empresas particulares, que ofereciam acesso ao verde e outras
diversões como forma de atrair consumidores – caso do Parque Antártica, na Água
Branca, dedicado ao consumo de cerveja, e do Bosque da Saúde, também
pertencente à Companhia Antarctica Paulista. Outros parques privados eram
elementos de atração para loteamentos adjacentes – caso do Jardim da Aclimação.
Outras matas particulares de acesso público eram o Parque Jabaquara, o Bosque de
Santana, a Granja Julieta, etc. Essas áreas na verdade eram reservas aguardando
valorização para exploração futura pelo mercado imobiliário (Campos, 2002: 302).
A Comissão de Higiene da Câmara indeferiu, em 1914, solicitação no sentido de
instalar um parque de diversões no vale do Anhangabaú, alegando razões “higiênicosociais”, recomendando que essa população deveria utilizar os parques suburbanos
onde encontrariam nova provisão de força e saúde para a futura semana de trabalho.
Em face da industrialização intensiva e do aumento populacional, seria preciso que as
políticas públicas também enfrentassem a integração e o lazer das classes
trabalhadoras (Campos, 2002:305).
O Plano de Avenidas, que propôs realizar a preservação do centro e a expansão da
cidade, tenta utilizar o recurso de criação de equipamentos de lazer para contornar as
contradições inerentes à sua intenção modernizadora, viabilizar uma transformação
urbana sem entrar no mérito das questões sociais.
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Figura 22 – Vista ilustrativa do Plano de Avenidas.

Fonte: In, Campos 2002.

Ao visualizar a totalidade urbana através do viário, os aspectos urbanos adquirem
maior ou menor importância, sendo sempre qualificados em termos de acessibilidade
e integração viária. Articulado por rotatória, praças e conjuntos arquitetônicomonumentais, o perímetro de Prestes Maia, no Plano de Avenidas de 1930, é
concebido ao mesmo tempo como solução viária e intervenção embelezadora. Seu
percurso visual é cuidadosamente estudado, levando em conta as perspectivas a
serem criadas, as declividades a serem disfarçadas, os edifícios a serem destacados.
No que se refere às habitações populares, Prestes Maia cita os esforços europeus do
primeiro pós-guerra no sentido de prover moradia à classe operária. Seu
conhecimento da matéria é extenso, incluindo as experiências da social-democracia
alemã e do socialismo vienense nos anos 1920 (municipalização dos imóveis
existentes, limitação dos aluguéis) e o conceito de “habitação mínima” desenvolvido
por arquitetos modernistas como Walter Gropius. Entretanto, Prestes Maria considera
que “no Brasil, país novo, de cultura, hábitos e temperamento diferentes, sem capitais,
necessitados de mão-de-obra agrícola [...] fora da asfixiante atmosfera social da
Europa, as circunstâncias são bem diversas” (Campos, 2002:432).
Entretanto, para alguns, a nomeação de Prestes Maia como prefeito de São Paulo e a
prioridade dada à execução do Plano de Avenidas consolidariam, por um lado, um
modo de governar a cidade “às avessas do público” com as portas de acesso aos
serviços e departamentos públicos “trancados”, como receava Anhaia Mello após os
anos 20. Por outro lado, ela afirmará as tendências de segregação social que, desde a
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ação da Light e da City, já vinham se desenvolvendo em torno da apropriação das
palavras vila e jardim.
Figura 23 - Esquema teórico do Plano de Avenidas - 1930

Fonte: In, Campos 2002.

Os horizontes da sociedade agroexportadora não admitiam a inserção da população
operária, muito menos o seu atendimento por políticas governamentais de moradia,
intervindo no mercado de aluguéis. Isso exigiria a violação dos princípios vigentes do
liberalismo econômico e do predomínio da propriedade fundiária. No máximo, a
Prefeitura poderia construir um bairro-modelo para operários como parte do
aproveitamento da várzea do Tietê.
Apesar do modelo proposto pelo urbanismo modernizador, em São Paulo, não ter
respondido às questões estruturais da cidade, ele tem sido perenizado pelas ações
públicas desde seu lançamento na década de 30. A visão rodoviarista de Ulhoa Cintra
e Prestes Maia apresenta impressionante poder de permanência, como vemos com o
rodoanel, quarto circuito do circuito perimetral previsto no Plano de Avenidas.
A inserção da metrópole paulistana na globalização da economia, superando o
modelo da cidade industrial pelo modelo de cidade centralizadora das redes de
informação da cidade mundial terceirizada não trouxe nenhuma mudança do padrão
de urbanização, observando-se a perpetuação nas administrações municipais do
modelo de expansão produtiva e imobiliária.
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1.4. O Estado e a provisão da moradia operária
Até a década de 1930, a forma dominante de morar da população paulistana
(incluindo a classe média) era a casa de aluguel. Porém, esse sistema de locação
incluía formas clandestinas de aluguel, como os cortiços.
Um grande conjunto de cortiços situado no Bexiga e quase todo construído na
primeira metade da década de 1920 tornou-se o símbolo desse tipo de assentamento
na cidade de São Paulo. O conjunto era formado por prédios independentes, com
denominações relativas às suas características: “Navio Parado”, “Vaticano”,
“Geladeira” e “Pombal” formavam uma espécie de cidadela.
Condenado pelos higienistas, pela elite e pela imprensa como território da
promiscuidade e falta de higiene, seus moradores desenvolveram uma forte coesão
interna, cuja maior expressão era o fato de a polícia não conseguir entrar no local ou,
quando entrava, nunca encontrava ninguém, nem mesmo o famoso bandido
Meneghetti, espécie de Robin Hood do local (Bonduki, 1998:55).
Figura 24 – Edificação encortiçada denominada “Pombal”.

Fonte: In, Bonduki, 1998.

A edificação denominada “Vaticano”, embora ligado fisicamente às demais, era um
casarão transformado em cortiço-casa de cômodos. Antiga residência do século XIX
com três pisos, de alto padrão e frente para a rua Santo Amaro, seus cômodos eram
sublocados. No fundo do casarão foi edificado, na década de 1920, um anexo,
avarandado, como o “Navio Parado” e o “Pombal”, o que faz com que sejam
contemporâneos.
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O “Navio Parado” situava-se no antigo vale do rio Bexiga. Com grandes dimensões,
tinha dois pavimentos e era ladeado por varandas que serviam simultaneamente de
área de circulação, de sociabilidade e cozinha. Cada unidade do cortiço, segundo
relatos de antigos moradores, era constituída de dois cômodos com dimensões
razoáveis. Isolado no terreno, o “Navio Parado” foi de certo modo o primeiro bloco
habitacional da cidade, rompendo com a lógica do lote.

Figura 25 – “Navio Parado”.

Fonte: In, Bonduki, 1998.

No interior do conjunto, construções improvisadas e outro pequeno bloco, chamado
“Geladeira” por causa de sua umidade, completava o enorme núcleo habitacional que
apresentava a mais alta densidade de ocupação da cidade. Um pátio utilizado para a
lavagem de roupas e recreação era o espaço onde se realizavam as famosas festas
juninas promovidas pelos moradores.

Fig. 26 – Vaticano ao fundo, com vista
do telhado e pátio do Geladeira.
Fonte: In, Bonduki, 1998.
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Já o “Pombal” era um grupo de prédios voltados para a rua Japurá, separados entre si
apenas por passagens que davam acesso ao fundo do vale e, portanto, ao “Navio
Parado”. Uma espécie de ponte unia as varandas dos vários blocos, criando uma rede
de circulação labiríntica. Apresentando o aspecto de um sobrado para quem passasse
pela rua Japurá, os blocos acompanhavam o declive do terreno e no fundo tinham três
pavimentos, todos com varandas, as quais eram utilizadas para circulação, cozinha e
atividades de socialização.

Esse conjunto foi um forte símbolo da produção para

aluguel em São Paulo, num período marcado pelos empreendimentos privados
voltados para a produção de moradias para os trabalhadores.

Figura 27 - Conjunto IAPI Japurá – construído no local do complexo de cortiços Vila
Barros

Fonte: In. Bonduki, 1998.

Sua estigmatização e posterior demolição em 1948, para dar lugar a um conjunto
residencial do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários – uma
verdadeira Unité d’Habitation – assinalou a mudança nas formas de provisão de
moradias que ocorreu no país e em São Paulo durante a década de 1940.
No período Vargas, principalmente no Estado Novo, foi introduzida pela primeira vez a
questão habitacional como parte relevante na qualificação da condição de vida do
trabalhador brasileiro.
As condições econômicas no período de 1900 a 1920 foram bastante favoráveis à
produção de habitações e edificações, tendo sido construídos mais de 38 mil novos
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prédios, caindo a média de moradores por edifício de 11,59 em 1900 para 9,6 em
1930. Como cerca de 80% dos prédios eram alugados, esse surto de construções é
forte indício da elevada rentabilidade do negócio de locação. (Bonduki, 1998:45).
Até a década de 30, os operários e trabalhadores de baixa renda e mesmo grande
parte da classe média ocupavam casas de aluguel. Não havia linhas de financiamento
público nem esquemas que facilitassem a construção de casas na periferia dos
núcleos urbanos pelos próprios trabalhadores. Era muito difícil para qualquer
assalariado adquirir um bem cujo valor absoluto ultrapassava em muito seus
rendimentos mensais e sua capacidade de poupança, sem nenhum apoio estatal sob
a forma de subsídios.
A partir da década de 40, inicia-se uma profunda crise de moradias de aluguel, forma
predominante do mercado habitacional até então, que trouxe acelerado decréscimo do
mercado formal de aluguel. O aumento do processo de periferização da ocupação da
cidade, apoiado num sistema de transporte público que permitia o deslocamento da
massa trabalhadora, trouxe a expansão do mercado informal de aluguel. Esta
expansão também aparece como resultado do próprio processo de expansão urbana
e deslocamento das áreas residenciais de alta renda e a conseqüente produção de
áreas urbanas em transição de uso.
Ao contrário do que ocorrera na República Velha, a construção de um modelo de
habitação operária não era apenas um discurso ideológico desvinculado de
estratégias concretas. Houve um esforço visível para dar viabilidade às novas
propostas, mesmo porque a crise do modelo de aluguel era definitiva e tornou-se
urgente encontrar soluções habitacionais compatíveis com o novo ciclo de expansão
econômica e com o desenvolvimento. No lugar de casinhas ou apartamentos de
aluguel em bairros consolidados, a população trabalhadora deveria se instalar em
moradias individuais próprias na periferia. O acesso aos lotes periféricos havia sido
facilitado pelo sistema de venda em prestações, oficializado em 1937. Pela política do
Estado Novo, a posse da casa própria deveria transformar o inquieto proletariado
urbano em uma classe conservadora de pequenos proprietários, sem interferir na
estrutura fundiária do país.
Em 1930, com a Lei Eloi Chaves, são criadas as Carteiras Imobiliárias das Caixas de
Aposentadoria e de Pensões, que assumiram a responsabilidade pela produção de
moradias. O marco inicial da atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões –
IAPs na área habitacional foi o decreto 1.749, em 1937. Pelo dispositivo, os institutos
ficavam autorizados a criar carteiras prediais e a destinar até metade de suas reservas
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para o financiamento das construções. Além disso, o decreto estabelecia condições
de financiamento habitacional e de ampliar a demanda, com a redução das taxas de
juros de 8% para 6% (não existia atualização monetária); a ampliação dos prazos de
pagamento de 10 para até 25 anos; a elevação do limite máximo de financiamento; e
a autorização para a concessão do benefício para associados que já possuíssem casa
própria (Bonduki, 1998:104).
O financiamento realizado pelos institutos possibilitou o intenso processo de
verticalização e especulação imobiliária que tomou conta da cidade, processo que
Melo (1992) chamou de “boom do século”. “[...] os IAPs investiram direta e
indiretamente (via concessão de crédito) na construção de grandes edifícios
comerciais e residenciais, em conjuntos populares e, sobretudo, em terrenos,
tornando-se os maiores detentores individuais de terra urbana do país” (Bonduki,
1998:105).
Para o trabalhador urbano, a casa própria simbolizava o progresso material e
segurança diante das constantes crises econômicas que ameaçava o emprego. Ao
viabilizar o acesso à propriedade, a sociedade estaria valorizando o trabalho,
demonstrando que ele compensa, gera frutos e riqueza. Por outro lado, a difusão da
pequena propriedade era vista como meio de dar estabilidade ao regime,
contrapondo-se às idéias socialistas e comunistas. Com isso, o Estado estaria
disseminando a propriedade em vez de aboli-la e, assim, promovendo o bem comum.
Os trabalhadores, deixando de ser uma ameaça, teriam na casa própria um objetivo
capaz de compensar todos os sacrifícios; já o morador do cortiço ou da moradia
infecta estava condenado a ser revoltado, pronto para embarcar em aventuras
esquerdistas para desestabilizar a ordem política e social.
A construção dos grandes conjuntos pode ser viabilizada economicamente através da
redução dos custos de construção sempre através da alternativa de utilização de
áreas rurais.
Em 1942, a promulgação da Lei do Inquilinato, congelando o valor do aluguel por dois
anos, trouxe a queda do rendimento do aluguel como “negócio”, sobretudo das casas
com contratos anteriores a 1942, caso em que era impossível para os proprietários
lançar mão de expedientes criados para garantir a rentabilidade das locações,
trazendo a insegurança a este tipo de investimento e o conseqüente desestímulo para
novas aplicações.
A incorporação de novos contingentes à medida que a indústria se diversificava trouxe
rebaixamento dos níveis de remuneração da força de trabalho que atingiu, sobretudo
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os trabalhadores qualificados. Ainda que o congelamento dos aluguéis tenha
garantido a manutenção, ao menos em parte, das condições de vida para os
trabalhadores já instalados na metrópole, os novos contingentes não mais
encontraram casas com aluguéis compatíveis com seus salários achatados e
calculados segundo índices oficiais. Tiveram, então, de buscar outras soluções
habitacionais, alugando moradias em condições mais precárias ou construindo casas
ou barracos na periferia ou em favelas.

Figura 28 – Padrão de ocupação da periferia de São Paulo.

Fonte: In, Bonduki,1992.

Em São Paulo, o modelo de expansão horizontal e vertical preconizado pelo Plano de
Avenidas casava-se com tendências emergentes quanto ao direcionamento da
ocupação urbana pela Lei do Inquilinato. A lei seria reiterada nos anos seguintes,
assinalando uma mudança no padrão brasileiro de assentamento habitacional.
Passado o período turbulento do pós-guerra, quando o governo Dutra incentivou a
produção de conjuntos habitacionais, e eliminada a possibilidade da Fundação da
Casa Popular administrar as reservas previdenciárias, a camada tecnoburocrática dos
institutos acabou aceitando a contragosto o financiamento habitacional de cunho
social, como uma espécie de concessão às pressões políticas, aos reclamos da
opinião pública, dos trabalhadores e dos sindicatos – porém, sempre destacando
tratar-se de uma “cota de sacrifício” que não deveria comprometer o patrimônio dos
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institutos. No início da década de 1950, quando se tornou evidente o pequeno retorno
dos investimentos em habitação social, essa posição se consolidou (Bonduki,
1998:114).
Entre 1946 a 1959, os Institutos de Previdência e a Fundação da Casa Popular
produziram um número de unidades habitacionais superior ao realizado por qualquer
outro governo até 1964. No entanto, a democratização do país, que reduziu a
autonomia do Estado para implementar políticas, e a firme oposição de setores que
seriam afetados acabaram se combinando para frustrar o projeto original da Fundação
da Casa Popular.
O Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB), instituído no final do governo de
Vargas para unificar os institutos, foi inviabilizado, pois feria interesses corporativos de
institutos que foram criados autônomos com legislação própria e concediam benefícios
diferenciados. Estando a produção habitacional organizada por categorias cujos
institutos tinham diferentes capacidades de gerir esta produção, existiam categorias
muito mais privilegiadas em termos de atendimento, pois, recebendo salários
superiores, contribuíam com valores mais elevados, como no caso do Instituto dos
Bancários. A unificação e universalização do atendimento tanto dos institutos de
Previdência, no ISSB, como das carteiras prediais, na FCP, eliminariam esses
privilégios, tentando promover uma política com maior isonomia.
Houve grande resistência destes órgãos a qualquer modificação significativa nesta
estrutura até 1964, quando uma nova ditadura implantaria um projeto de unificação
semelhante ao de Vargas, por um lado extinguindo os IAPs e centralizando a
previdência no INSP e, por outro, transferindo as atribuições das carteiras prediais
para
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Fonte: In, Bonduki, 1998.

Figuras 29 e 30 - Conjuntos habitacionais IAPI Terra Nova e da Penha – RJ.
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Figura 31 - Conjunto Habitacional Anchieta em São Paulo /IAPI

Fonte: In, Bonduki, 1998.

Frente à reduzida produção pública, apesar de o Estado ter assumido a habitação
como um setor social e ter realizado uma intervenção importante do ponto de vista
qualitativo, foi o desenvolvimento de práticas surgidas por iniciativa da própria
população que viabilizou a produção de moradia para os trabalhadores e a superação
da crise habitacional nos anos 40.
Um intenso movimento imobiliário, alimentado pelo SFH a partir da década de 70,
transformou a paisagem das cidades brasileiras. Criado em agosto de 1964, através
do BNH garantiu recursos do FGTS para a implementação de programas
habitacionais, em especial voltados para a população de baixa renda.
A abertura de grandes eixos viários com o objetivo de valorizar as novas áreas a
serem incorporadas ao mercado imobiliário combinou-se com o financiamento de
edifícios verticais destinados à classe média emergente. O financiamento oficial
alimentou a especulação fundiária, enquanto que conjuntos habitacionais fordistas
destinados às camadas populares eram localizados a longas distâncias do tecido
urbano existente.
Ao contrário do Rio de Janeiro, onde as favelas surgiram no início do século, em São
Paulo elas foram um produto da crise de habitação na década de 1940. “As primeiras
favelas surgiram em São Paulo entre 1942 e 1945, localizadas em próprios
municipais” (PMSP, São Paulo, 1952). Elas significavam uma resistência dos
inquilinos em deixar as áreas mais centrais e mudar-se para a periferia (Bonduki,
1998:261).
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No entanto, o crescimento das favelas em São Paulo permaneceu restrito até a
década de 1970, tanto em decorrência da discriminação e repressão que seus
habitantes sofriam, como devido à enorme oferta de lotes periféricos, que funcionou
como alternativa de moradia melhor aceita e acessível com pequeno dispêndio
monetário e grande sacrifício. Em 1973, apenas 1,3% dos paulistanos viviam em
favelas (São Paulo Município 1973 in: Bonduki,1998:261).
A casa auto-empreendida estava presente na São Paulo das primeiras décadas do
século, tendo sido construída, sobretudo por trabalhadores cuja renda permitia, além
de pagar o aluguel, a aquisição de um lote e de materiais de construção. Os que
optavam por esta solução trabalhavam em locais próximos às zonas suburbanas, pois
“a indústria e outros pólos de trabalho em São Paulo não nasceram apenas
concentrados em áreas de perfil urbano e fabril, mas, ao contrário, disseminados por
um espaço amplo, urbano e rural” (Martins, 1992 in Bonduki,1998:284).
A omissão do poder público na expansão dos loteamentos clandestinos fazia parte de
uma estratégia para facilitar a construção da casa pelo próprio morador que, embora
não tivesse sido planejada, foi se definindo na prática, como um modo de viabilizar
uma solução habitacional “popular”, barata, segregada, compatível com a baixa
remuneração dos trabalhadores e que, ainda, lhes desse a sensação, falsa ou
verdadeira, de realizar o sonho de se tornarem proprietários (Bonduki, 1998: 288).
Com a expansão periférica garantia-se dois objetivos há décadas buscados pela elite:
desadensar e segregar.
Em 1979, foi criada a Lei Lehmann, considerada uma lei elitista, estabelecendo
padrões urbanísticos para serem adotados pelos municípios, na aprovação de
loteamentos com parâmetros demasiadamente altos, fato que inibiu a oferta de novos
lotes provocando a proliferação de loteamentos irregulares e as invasões.
Já na década de 80 desenhava-se uma crise habitacional, com raízes plantadas na
crise econômica do governo, nas altas taxas de inflação (não previstas pelos sistemas
de financiamento) e nos equívocos dos modelos adotados. Por outro lado, esse
período foi também cenário de uma intensa mobilização social que resultou na
reformulação da ação e do perfil do Estado, na administração de políticas públicas
(Cherkezian, 1999:3).
Com a extinção do BNH em 1986 suas funções foram redistribuídas, a fragmentação
do poder decisório e a descontinuidade dos financiamentos habitacionais concedidos
com recursos do FGTS influenciaram enormemente o mercado da construção civil e
para a redução drástica da produção de novas moradias.

44

Com o esgotamento do SFH, o Governo Federal elegeu, em 1995, os Estados como
instâncias intermediárias no processo de eleição de projetos habitacionais a serem
financiados com recursos do FGTS. São criados os Programas Pró-Moradia e PróSaneamento e são atribuídas a Conselhos Estaduais as responsabilidades de
estabelecer a escolha de projetos a serem financiados pela Caixa Econômica Federal.
Falta a estes projetos a adequação às especificidades regionais, agravados pela
morosidade na instância decisória em decorrências da excessiva burocracia na
tramitação dos processos, em contratar os projetos considerados “hierarquizados e
elegíveis” por estes Conselhos. Outro programa federal, a Carta de Crédito Individual,
direcionando recursos para a aquisição de habitações prontas, resultou em poucos
financiamentos individuais para o consumidor de baixa renda até porque a habitação
regularizada estava longe de sua capacidade aquisitiva.
A falência da Política Nacional da Habitação deu lugar a uma série de iniciativas
estaduais e municipais autônomas. Isto porque o modelo adotado pelo extinto BNH
dava uma relativa autonomia à organização das Companhias de Habitação que
implementavam os programas habitacionais com os recursos federais.
O Estado de São Paulo estruturou a Companhia de desenvolvimento habitacional e
Urbano de São Paulo - CDHU como órgão executor de programas habitacionais com
a produção e oferta de novas moradias populares com recursos orçamentários
enquanto os municípios deram prioridade à urbanização e melhoria de favelas, oferta
e regularização de lotes urbanos e, secundariamente, à construção de novas
moradias, face à ausência de recursos financeiros para este tipo de investimento.
Em 1990, o Estado de São Paulo consegue uma nova fonte de recursos com o
aumento de 1% na alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço –
ICMS. Isto permitiu que fossem arrecadados, de 91 a 97, a expressiva soma de R$ 4
bilhões dos quais 25% são repassados aos municípios. Os municípios não têm
obrigação legal de aplicar estes recursos em habitação. Dos recursos mantidos no
Estado para a habitação, a CDHU comercializou, em 30 anos de existência, 280.000
unidades, sendo que 25% foram produzidas nos 22 anos de existência da Companhia
antes do aporte do ICMS (Cherkezian, 1999:11).
A escala dos problemas urbanos e planos integrados que, para execução, exigiam a
remoção de população em áreas de risco demandou importante investimento destes
órgãos frente à implantação dos programas tradicionais de construção de novos
conjuntos, parcela em mutirão, normalmente em glebas já adquiridas pela CDHU na
década de 70 no município de São Paulo. Trata-se, pois, do esgotamento do modelo
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de expansão urbana, onde os dados da realidade como as áreas de proteção de
mananciais e os vazios urbanos em grandes glebas são raros, determinam a volta às
Áreas Centrais dos antigos bairros operários recuperando o uso social da terra dos
lotes de casas unifamiliares degradadas ou encortiçadas, aguardando novos usos e
investimentos.
Os programas de recuperação urbana passaram a tomar vulto, no nível estadual,
como pode ser verificado na programação para o período 1994/2002, da CDHU que
teve a participação dos diversos programas assim organizados: 94.000 unidades em
empreitadas integral e global; 26.000 em mutirão, 27.000 em Habiteto - parcerias com
Prefeituras, 1.000 em cortiços nas Áreas Centrais e 10.000 em reurbanização e
regularização fundiária em favelas.4 Pouco a pouco os projetos de recuperação
urbana aumentam passando de ações emergenciais de gerenciamento de risco das
favelas para ações pró-ativas de recuperação de áreas degradadas centrais como os
cortiços.
Até a extinção do BNH, o Município de São Paulo sequer tinha uma política
habitacional regulamentada, as ações municipais no setor de habitação se limitavam a
utilizar recursos federais em projetos pontuais. A partir de 1976 e durante os próximos
vinte anos houve um esforço para institucionalizar uma Política Municipal de
Habitação, porém a descontinuidade administrativa e interrupção dos programas
impediram a maturação de alternativas adequadas.
Neste período, cada administração teve um enfoque e direcionou suas discussões e
ações em contextos locais e dos financiamentos disponíveis no momento.
Em 1994, cria-se a Política Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação.
A atuação da Prefeitura de São Paulo teve grande ênfase no projeto denominado
Cingapura de verticalização de favelas em parceria com o BID, o Programa Mutirão
com recursos somente do Fundo Municipal.
Ainda assim, apesar de se dispor de dados e ter pleno conhecimento dos diagnósticos
locais, as ações públicas no setor habitacional não lograram fazer frente ao problema
posto do déficit habitacional e da existência dos mocambos, das palafitas, dos
barracos, dos cortiços, dos loteamentos clandestinos e de todas as formas de
subhabitação existentes.

4
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Figura 32 – Localização empreendimentos CDHU – Região Metropolitana
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1.5. As políticas públicas para as Áreas Centrais
A primeira crítica ao modelo de produção urbana habitacional de expansão urbana foi
feita na administração de Miguel Colassuono, no início dos anos 70, com o incentivo
do programa Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada - Cura criado pelo BNH.
A Coordenadoria Geral do Planejamento - COGEP, da Prefeitura de São Paulo, criou
o plano plurianual do projeto CURA, que pretendia adensar as áreas que já tivessem
infra-estrutura instalada e possuíssem estoque de lotes ociosos. As Áreas Centrais,
entretanto, foram excluídas do Programa, pois não possuíam lotes ociosos nas
proporções que os grandes investimentos do BNH exigiam (Souza, 1994).
Os planos propostos se localizavam dentro do perímetro do Centro expandido
(Simões, 1991) e tinham grande ênfase na recuperação da paisagem e das condições
ambientais e podem ser assinalados pela chegada do metrô em 1974, com a
renovação da praça da Sé, incorporando a praça Clóvis Bevilaqua, e do Largo São
Bento.
Na administração seguinte, de Olavo Setúbal, a Cogep organizou, em 76, um
seminário permanente para discutir diretrizes para desenvolvimento das Áreas
Centrais, analisando todas as políticas públicas incidentes de responsabilidade dos
três níveis de governo. Foi elaborado o Projeto Centro, um plano de revitalização do
centro, com a ampliação das ruas de uso exclusivo para pedestre e restaurações de
locais com grande simbologia – edifício Martinelli, viaduto Santa Ifigênia e o pátio do
Colégio e na área habitacional, propunha a implantação de instrumentos basicamente
de natureza fiscal, como o imposto territorial progressivo que, juntamente com
sistemas de subsídios, poderiam incentivar a construção de habitações nos vazios
urbanos.
Neste contexto, em 1981, é lançado o concurso de remodelação do vale do
Anhangabaú vencido por Jorge Wilheim e Rosa Kliass. O projeto, entretanto só
completou a sua implantação em 1991, com a urbanização de cerca de 50.000 m²,
sendo 11.000 m² de espaços verde, bancos, floreiras, espelho d’água, um palco para
eventos e um mirante. O projeto buscava a recuperação dos índices de poluição,
numa tentativa de resgatar esses espaços para o lazer e descanso na Área Central,
humanizando este setor.
Na década de 80, a questão dos cortiços nas Áreas Centrais entrou na pauta das
discussões, porém não foi formulada uma política habitacional específica neste
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sentido. A administração Mário Covas elaborou um estudo sobre a população da
regional da Sé que teve um caráter assistencialista e a administração Jânio Quadros
elaborou o estudo ‘Cortiços em SP: frente e verso’ (Souza, 1994).
Todos estes planos, diretrizes, projetos e estudos lançaram o ponto de partida para a
reformulação da política habitacional praticada pela municipalidade. No entanto, as
interrupções ocorridas pelas mudanças de administrações têm prejudicado a
implantação e experimentação de qualquer uma dessas iniciativas.
A administração Luiza Erundina (89-92), elaborou uma proposta de Plano Diretor que
logrou formular, de forma mais abrangente, uma nova política urbana mais
comprometida

com

a

cidade

existente.

Algumas

propostas

que

atingiam

especialmente as Áreas Centrais na questão de moradia foram: plena utilização da
infra-estrutura promovendo maior adensamento, o incentivo à diversidade de usos,
criação das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS para cortiços garantindo a
fixação das residências populares nas Áreas Centrais, Zonas Especiais de
Preservação - ZEP preservando e intervindo em conjuntos de interesse urbanístico.
Foram criados programas para a operacionalização de projetos para cortiços, através
dos subprogramas, que conseguiram produzir um conjunto de estudos pontuais e
análise de áreas urbanas homogêneas como a área industrial da região do Ipiranga.
Dentre as ações realizadas nesse período pelo município, a experiência mais
significativa foi a implantação de dois projetos pilotos: Celso Garcia e Madre de Deus
que produziram juntos 227 unidades habitacionais. Embora quantitativamente
modestos estes projetos significaram as primeiras práticas de utilização de edificações
degradadas para a produção de moradia de baixa renda, saindo pela primeira vez da
esfera dos planos e diretrizes.
O parque Dom Pedro II, planejado e construído nas décadas de 10 e 20 pelo arquiteto
francês

Bouvard,

com

cerca

de

500.000

m²

foi

progressivamente

se

descaracterizando. Desde os anos 40, pelo Plano de Avenidas, depois na década de
60 quando um complexo de viadutos veio destruí-lo, nos anos 80, com a transferência
da sede da Prefeitura para lá, no histórico Palácio das Indústrias, e no início dos anos
90, com a transformação da av. do Estado numa parkway.
O projeto identificou como elementos degradadores: a presença da Zona Cerealista,
saturada por trafego pesado; a existência de inúmeros viadutos e vias expressas; a
presença de um grande terminal de ônibus. O projeto demanda a retirada do viaduto
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Diário Popular que teve a sua demolição embargada na época e permanece até os
dias de hoje.
O Eixo Sé–Arouche foi um Programa Piloto de Ordenamento da Paisagem Central,
instituído em 1994 sob coordenação da Comissão de Proteção e Paisagem Urbana,
visando limpar a paisagem urbana nos equipamentos e mobiliário urbano e nos
painéis e anúncios públicos.Com este reordenamento, buscava-se ressaltar os
elementos relevantes da paisagem e que possuem forte conotação simbólica na
história da cidade como as fachadas dos edifícios antigos, os jardins públicos, as
esculturas, os viadutos, etc.

Figura 33 – Área de Intervenção Parque
D. Pedro II.
Fonte: Reconstruir o Centro / PMSP.

Posteriormente, também com enfoque nas Áreas Centrais, foi criado o Movimento
Viva o Centro, da sociedade civil organizada visando participar e influir no processo de
recuperação da Área Central – congregando empresários e comerciantes da região.
Inspirado no modelo da cidade de Boston onde num período de 15 anos o sistema de
parcerias empresas privadas - empresas públicas permitiu a recuperação de todo o
setor histórico da cidade até o final de 1992, a associação já havia patrocinado a
restauração de parte da estação ferroviária Julio Prestes.
O Programa Pró Centro – lançado em 1993, pode ser caracterizado como um
programa de requalificação urbana e funcional do centro de São Paulo, cujo objetivo
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foi o de procurar deter o processo de declínio do centro da cidade, processo que
estaria relacionado a quatro problemas existentes: dificuldade de acesso, circulação e
estacionamento; obsolescência e insuficiência do estoque imobiliário da região;
deficiência de segurança pessoal e patrimonial, deterioração ambiental e paisagística.
Podemos verificar que as ações são concentradas no perímetro do centro velho de
São Paulo, AR-Sé e estão voltadas para a dinamização do centro de negócios da
cidade. As questões habitacionais de baixa renda não encontram linhas objetivas de
investimentos. Todos os programas apresentam atuações parciais ou incompletas.
Nos planos propostos no contexto das idéias do planejamento estratégico, os
programas de HIS aparecem como políticas compensatórias, de atendimento aos
excluídos do processo de investimentos urbanos, buscando uma mudança de imagem
dos centros urbanos, como no caso de São Paulo, onde a requalilificação de setores
centrais pretendida pela implantação de equipamentos culturais como a Sala São
Paulo, estação da Luz e a pinacoteca, que só serão consolidados efetivamente se
associadas a outros programas sociais, permitindo assim o acesso do público fruidor.
A sub-habitação aparecia como problema a ser solucionado em vista da imagem que
se quer buscar. A permanência dos cortiços e seu incremento e o crescimento das
demandas populares por moradia nas Áreas Centrais tiveram como retorno as
primeiras ações de intervenção em cortiços.
Assiste-se hoje a um novo quadro institucional das políticas públicas para habitação
nas três esferas de governo. O Governo Federal lançou em 1999 o Programa de
Arrendamento Residencial - PAR, através da Caixa Econômica Federal. O PAR é
destinado ao atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda
até seis salários mínimos, prioritariamente concentrada nos grandes centros urbanos,
sob forma de arrendamento residencial, com opção de compra ao final do prazo
contratado (prazo máximo de até 15 anos). O valor inicialmente adotado foi de R$
20.000,00 por unidade, valor reajustado em 2001 para R$ 25.000,00.
O Governo Estadual criou, em 1998, o Programa de Atuação em Cortiços - PAC, com
o objetivo de melhorar as condições de vida dos moradores de cortiços das Áreas
Centrais das grandes cidades do Estado de São Paulo. O programa que conta com
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para sua
implantação, introduziu subsídios antecipados e fixos por família, de R$ 11.500,00,
diversificou as tipologias para atendimento habitacional e tem como premissa
intervenções concentradas em setores degradados, promovendo a recuperação
dessas áreas. O valor teto da unidade a ser financiada é de R$ 33.000,00.
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O programa atenderá prioritariamente moradores de cortiços das Áreas Centrais, nos
perímetros definidos nos setores de intervenção. A meta do PAC, para os próximos
quatro anos, com recursos assegurados de US$ 70 milhões, é de atendimento de uma
demanda de cerca de 5 mil famílias, podendo a chegar a 16 mil famílias na segunda
fase do programa até 2012.
No âmbito da administração local, a Prefeitura Municipal de São Paulo, em 2002,
apresentou o plano Reconstruir o Centro, com o objetivo de intervir no centro através
de Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat - PRIH, onde se concentrariam
ações de recuperação de moradias, patrimônio, criação e requalificação de
equipamentos, além da criação de espaços de atividades econômicas. Os perímetros
ainda não estão totalmente definidos e o financiamento habitacional poderá ser feito
com as linhas de financiamento municipais a serem implementados pelo PAR e ainda
em parceria com o PAC, respeitadas as condições de cada uma das normas. A
Prefeitura indica também a intenção de atuar com um Programa de Locação Social,
visando atender as camadas de menor renda moradoras na região.
Com a aprovação do Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01, a estrutura de instrumentos
que institui a base legal para a implantação da política habitacional e os recursos
federais, estaduais e externos, fecha-se o contexto legal para novos programas. Cabe
agora a implantação de políticas consistentes e responsáveis e a revisão do
gigantesco quadro de problemas relacionados à exclusão social, à periferização, à
violência e às carências habitacionais. Incluem-se nelas a renovação das Áreas
Centrais, a priorização do transporte coletivo, a busca da qualidade da vida urbana, a
recuperação de ambientes de valor histórico e a provisão de espaços públicos de
qualidade.

Diagonal Barcelona – revista Domus 759

2. ESTRATÉGIAS E ABORDAGENS INTERNACIONAIS

CAPÍTULO II

52

2. A Revitalização das Áreas Centrais

2.1. Estratégias e abordagens internacionais
Os planos de recuperação urbana realizados ao longo do tempo pelo planejamento
urbano podem ser organizados em três momentos históricos e em três posturas
diferenciadas no enfretamento dos problemas de degradação das Áreas Centrais.
Portas e Villaça, em seus estudos, esclarecem que o primeiro movimento de ação do
poder público no tecido urbano deu-se no período de consolidação do capitalismo
decorrente da Revolução Industrial. Seu maior exemplo é o Plano Haussmann para
Paris, de 1850. Segundo Villaça, a expressão “embelezamento urbano” sintetizaria
“a tônica do urbanismo que nasce com Haussmann e a partir de Paris tem grande
penetração no mundo, especialmente nos países latinos” (Villaça, 1989. In Simões,
1994:13).
As ações corretivas e saneadoras visavam, sobretudo, implantar um novo produto de
padrão de estética urbana, através de demolições e reconstruções que ainda
mantinham uma escala pequena. Em São Paulo nas décadas de 10 e 20, ocorreram
planos de recuperação das Áreas Centrais. Ainda segundo Villaça, “o centro renovouse, demoliram-se os edifícios antigos e em seu lugar construíram novos, sem precisar
abandonar as posições antigas e sem precisar criar a idéia de deterioração”.
O segundo período histórico inspirado pela publicação da Carta de Atenas em 1933
se encerra no início dos anos 70 e caracteriza-se por ações denominadas de
renovação urbana. Estas ações aconteceram como resposta dos urbanistas
modernistas aos fortes problemas sociais nas grandes cidades dos países
industrializados, resultado da precariedade das estruturas e economias urbanas em
integrar a massa de trabalhadores em questões de moradia e trabalho.
A cidade no modelo modernista deveria cumprir as quatro funções básicas: - morar,
trabalhar, circular e recrear- utilizando a técnica e o progresso industrial nessa
missão. Os projetos desse período foram marcados pela filosofia do “arrasa
quarteirão”, buscando sanear o espaço coletivo desconsiderando a cidade existente,
produzindo ambientes estéreis. Um exemplo dos enganos cometidos por esse modelo
é o conjunto habitacional de Pruit-Igoe em Saint-Louis de 1955, nos EUA, de
concepção modernista, constituído por 23 edifícios abrigando cerca de 2.800 famílias
de baixa renda; em 1972 o local era caracterizado pelo abandono e pela violência.
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Os projetos de recuperação dos centros de concepção modernistas foram
caracterizados pelos “distritos de negócios” nos Estados Unidos, onde o objetivo era a
valorização fundiária e conseqüente expulsão da população de baixa renda para
áreas menos qualificadas.
A partir dos anos 70, a critica ao modelo anterior era de busca de ações de
ordenamento urbano que contemplassem aspectos de maior abrangência humanista
e cultural, através da busca da escala humana em políticas de preservação do
patrimônio histórico e cultural. Esta nova postura urbanística é definida por alguns
autores como revitalização urbana, revitalização que envolve questões econômicas,
funcionais, sociais e ambientais.
Esse conceito de maior amplitude abrange ações de reabilitação de áreas industriais
abandonadas, a restauração do patrimônio histórico e arquitetônico, a reciclagem de
edificações (refurbishment) promovendo a requalificação urbana desses setores
(Arantes, 2000).
Os urbanistas da terceira geração os pós-modernistas, recuperam o planejamento
estratégico propondo programas com atenção voltadas para as áreas vazias ou
degradadas, no sentido de promover o adensamento urbano, porém requalificandoas. Seja do ponto de vista do uso, seja dos atributos ambientais, são definidas
prioridades em áreas nevrálgicas ou propícias a intervenções pontuais corrigindo o
ponto de vista centralista do período anterior (justamente a contrapartida do
expansionismo periférico, desprovido de serviços e sem qualidade).
Segundo Otília Arantes, trata-se de uma visão global da cidade à procura de uma
melhor resposta à nova fase de capitalismo flexível e atividades predominantemente
terciárias. Os urbanistas estratégicos tecem seus planos em busca de uma cidade
competitiva, capaz de ser inserida no nó da rede internacional tornando-a atraente ao
capital estrangeiro.
O inicio dos planos de revitalização urbana foi marcado pelas ações desenvolvidas
pelo empresário de Baltimore, James Rouse. A “rousificação” da América pode ser
avaliada pela multiplicação das réplicas de requalificações como o Inner Harbor de
Baltimore, dos equivalentes em Boston Waterfront e Quincy Market, e do Fisherman’s
Warf em São Francisco.
As idéias pregadas pela Carta de Atenas se relacionavam à implantação de planos de
revitalização ancorados em investimentos em serviços e bens culturais, em busca da
reconstrução da imagem da cidade.
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Todos os planos de revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem, promoção,
requalificação, até mesmo renascença, tem como pano de fundo o sentido de invasão
e reconquista, de retorno das camadas afluentes ao coração das cidades. Isto pode
provocar em muitos casos a gentrification5, com a expulsão dos antigos moradores do
setor.
A partir dos anos 70, reabilitava-se a área degradada por uma operação de consenso
entre os agentes interessados para a requalificação dos espaços desativados das
velhas manufaturas, convertidos em galerias ou mesmo residências de artistas,
boutiques, restaurantes, etc., e conseqüente migração forçada dos antigos moradores
e reconversão dos raros proprietários remanescentes.
Uma requalificação famosa é a de Battery Park, concebida em meados dos anos
1960 como uma nova área de habitação em Manhattan. Destinada em princípio a
várias camadas sociais, foi aos poucos se transformando num vasto projeto de
“gentrificação” impulsionado por uma sucessão de crises.
A requalificação do porto de Londres, na década de 70, é uma experiência similar
criada também com o intuito de construir habitações, inclusive preferencialmente
subsidiadas, para pessoas de baixa renda, numa região central que se achava
desativada e degradada: o velho porto de Londres, com seus armazéns, do outro lado
do Tâmisa, bem em frente à City. O resultado é que a especulação imobiliária
desenfreada tornou o local um reduto de yuppies nos anos 80, com os preços dos
terrenos valorizados em até 2.000%, seguida de uma baixa vertiginosa, falência de
todo tipo, inclusive da Olympia and York (Arantes, 2000). Hoje é uma outra cidade
dentro de Londres: centro empresarial, sede das grandes corporações, e de boa parte
da mídia e dos altos serviços, sem contar habitações de altíssimo padrão, inclusive
nas estações de metrô, projetadas pelos mais festejados arquitetos, como Norman
Foster. Manhattan e Docklands/City são hoje os grandes centros financeiros de duas
das três maiores Global Cities.
Em Paris, a renovação não resultou de um plano estratégico propriamente dito, mas
da implantação de mega-empreendimentos-âncora, os motores da “requalificação
urbana”, em busca da urbanização terciária, sem a qual não se pode aspirar ao status
da cidade global. Segundo Otilia Arantes, o Beaubourg seria a raiz projetual, o

5

Do original em inglês, gentry, Christina Meneguello explica no artigo A Preservação do patrimônio e o
tecido urbano, que a gentrification acontece quando se dá a expulsão das populações locais em benefício de
uma elite com capacidade de consumo elevada. Para se evitar esse processo deve ser estabelecida uma
diversidade de usos e freqüências nas moradias, lazer e cultura para atrair atividades comerciais e culturais
que precisem de muito dinheiro para serem consumidas.
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precursor do denominado cultural turn. Em Paris, os grandes projetos são destinados,
entre outras causas a catalisar a recuperação do entorno, típicos exemplos da
“requalificação urbana” com a ampliação da cultura dos museus, referenciais ao
cultural turn. Do Beaubourg até dez anos depois com o Quay D’Orsay o crescimento
da cidade se dava através da prioridade cultural por ser a indústria cultural o principal
item da cidade empresa.
Inspiradas nas empresas privadas, nos anos 1960, cidades e regiões passaram a
anunciar que a máquina de morar/trabalhar/etc. moderna não mais atendia às
exigências de uma nova fase de reestruturação do capitalismo, inventando, em nome
de um novo conceito de performance urbana, máquinas urbanas de produzir
renda. Em Barcelona, ainda segundo Otília Arantes, são reproduzidos planos
buscando a cidade-empreendimento de formato americano. Este modelo, exportado
hoje para o mundo todo e muito especialmente para a América Latina, é o da cidadeempresa-cultural.
Tudo começou com a formulação do plano “Barcelona 2000” para sediar as
Olimpíadas. Grandes investimentos públicos e privados motivados pelo evento
favoreceram um projeto de uma abrangência inusitada, numa escala comparável com
a feira de Baltimore de 20 anos antes. A experiência acumulada de gestão urbana de
esquerda, em Barcelona, fazia com que, mesmo quando o princípio que norteava os
projetos fosse o das intervenções pontuais, e estes se destinavam a recuperar o
conjunto da cidade. Não havia, ao menos de forma explícita, a intenção de beneficiar
uma elite local, criando nichos de alto valor imobiliário.
As novas estratégias viriam responder de modo mais efetivo aos problemas urbanos
ao contemplar: infra-estrutura, sistema viário, restaurações, residências (as vilas
olímpicas), redes hoteleiras, novos equipamentos esportivos, sem falar na valorização
do seu bem natural maior, a face para o mar – calçadões na zona portuária, praias,
etc.
Procurava-se definir o lugar de Barcelona como metrópole européia, encontrar o “seu
nicho estratégico”, tornando-a internacionalmente competitiva – nas palavras de Roig
Marti (diretor da Promoção Econômica de Barcelona, em 1990) que acrescentava,
citando Boisot: “a planificação urbana é um jogo contra a natureza, a planificação
estratégica é um jogo contra adversários”.
Para tanto, advertia na ocasião um outro membro do Conselho, o geógrafo Oriol
Nello, era necessário apostar fortemente na autopromoção publicitária, ou seja, como
já estava ocorrendo com muitas outras cidades, explorar e potencializar aquelas
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características pelas quais a cidade é prontamente identificada, aquilo que constitui a
imagem de Barcelona.
Críticos do projeto lembram da pequena participação da população junto ao conselho
gestor do plano, tanto quanto a quase inexistência de moradias para pessoas de
baixa renda enquanto existia um estoque ocioso nas Vilas Olímpicas.

Figuras 34 e 35 – Ilha Diagonal Barcelona

Fonte Revista Domus n° 759

Em defesa do planejamento estratégico, Jordi Borja, um dos idealizadores do plano
de Barcelona, defende que teria sido um erro partir de um plano geral
metropolitano.Os projetos pontuais dependem de uma articulação entre um conjunto
de operações para criar uma nova centralidade.O crescimento das áreas urbanas,
metropolitanas a partir de decisões pontuais pode levar a um espaço cada vez mais
fragmentado. Devemos descobrir em nossas dinâmicas sociais as demandas da
cidade.
“Considerar que um investimento cultural é um investimento econômico que tem
outras dimensões, isto é a cidade, à medida que é uma condensação onde se pode
produzir muitas sinergias, onde existem muitas empresas de serviços a empresas,
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existem processos de gentrificações, quer dizer de recuperação da vida urbana nas
Áreas Centrais” (Borja, 2001).
Em Barcelona, a realização das olimpíadas concretizou algumas operações físicas
que visavam fixar novos pontos de uma nova centralidade, construir um anel que
contornasse a cidade e promovesse um novo eixo de desenvolvimento indo do centro
até o leste, enquanto o tradicional permanece na parte oeste.
Realizar ações que dêem sentido à cidade é importante no urbanismo atual.O
Grand Arco do La Defense em princípio não serve para nada, mas dá sentido
ao conjunto e integra a cidade achando a perspectiva a partir dos Campos
Elíseos.(Borja, 2001).
Essas operações poderiam ser operações isoladas, mas fazendo parte de um projeto
articulado, coerente com o conjunto da cidade, geram um processo transformador do
entorno e da atração de novas atividades e funções.
François Ascher em seu livro La Metropolis, diz “As experiências das cidades, com
maior êxito nos últimos anos, são aquelas que mudaram de escala, que deram um
salto à frente, mas mantiveram, inclusive formalmente, grande parte de sua história”.
Isto quer dizer que existe uma continuidade.
Jordi Borja explica que em Puerto Madero, houve muitas críticas no sentido e que
deveriam ser feitos ali espaços verdes, escolas, hospitais, etc. A opção foi fazer
alguma coisa que gerasse riqueza.

Figuras 37 - Puerto Madero – Buenos Aires
Revista Habitare n° 342
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Figuras 38 Puerto Madero – Buenos Aires
Revista Habitare n° 342

Foi implementado o setor onde havia galpões do tipo inglês do século XIX para fazer
restaurantes de luxo e alguns escritórios o resto foi tudo abandonado. “Para que não
haja urbanização sem cidade, deve se estabelecer uma boa dialética entre
centralidade e mobilidade. A mobilidade é o que faz a cidade ser democrática, mas é
a centralidade que faz haver cidadãos” (Borja, 2001:85).
Outro exemplo ibérico é a cidade de Bilbao que após uma década de
desindustrialização, tinha um plano estratégico em elaboração, quando foi construído
o projeto de Frank Gehry da Fundação Guggenheim criando uma imagem estratégica
para a cidade “pensar global para agir local” ao implantar um museu mais chamativo
do que seu acervo artístico itinerante do museu (Arantes, 2000:61).
Em Lisboa, por ocasião da Exposição Mundial de Lisboa, foi construído um imenso
parque temático gerador de um City Marketing em escala global. De acordo com o
novo paradigma do planejamento estratégico, era um acontecimento planejado para
servir de embrião da reconversão urbana de uma extensa zona industrial e portuária
de Lisboa, uma variação das Olimpíadas, Copa do Mundo, etc.
Na Alemanha, num contexto completamente diferente, a requalificação foi provocada
pela transferência da capital, Berlim. Mais de 300 escritórios de arquitetura de todo o
mundo foram mobilizados, transformando Berlim no maior showroom de arquitetura
deste final de século, em projetos de museus, embaixadas, escritórios, grandes
magazines, prédios administrativos e residências.
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No foco de tudo isto, a cultura do patrimônio restaurado da década de 20 como o
Potzdamen Platz. Não há nenhum plano estratégico em Berlim como nos demais
projetos; o projeto é conduzido pelo pensamento único das cidades, em que se casam
o interesse econômico da cultura e as alegações culturais do comando econômico –
que ronda as cidades em competição pelo financiamento escasso do sistema
mundial.
“Num país subdesenvolvido com grande heterogeneidade social, esta estrutura
urbanista do planejamento estratégico, apresenta buracos negros patológicos que,
devem ser compensados com políticas sociais compensatórias para neutralizar o
choque desestruturado sem engate nos fluxos globais” (ARANTES, 2000:68/69).

2.2. A transposição de planejamento estratégico para a América Latina
A importação de modelos do planejamento estratégico implantados em muitas
cidades do hemisfério norte para os países subdesenvolvidos tem sido usado como
uma resposta aos desafios de um novo contexto econômico internacional. Entretanto,
a modernização sem desenvolvimento não irradiará o padrão cosmopolita de
consumo das elites periféricas, a cujos requisitos para a modernização venha atender.
Mais parece que a estratégia dos grandes projetos produz a expressão material e
simbólica da concentração espacial de poder e riqueza exagerada precisamente pelo
comando das cadeias produtivas mundiais (Whitaker, 2000).
A situação de crise quase permanente na América Latina impede as ações
concertadas junto ao público e ao privado, e assim não conseguimos alavancar os
recursos milionários para realizar os grandes museus, exposições, etc. Isto pode ser
verificado pela impossibilidade de se obter os vultosos recursos para a implantação
de projetos como Puerto Madero em Buenos Aires (implantado parcialmente) e do
Eixo Tamanduatey, em Santo André no ABC Paulista.
A cidade do Rio de Janeiro vem desenvolvendo seu plano estratégico com louvores
(Lopes, 1998) e críticas (Vainer, 2000), pela promoção de uma gigantesca operação
imobiliária para as áreas mais nobres do Rio de Janeiro, alijando de seu processo
qualquer participação efetiva de atores outros que o capital privado.
A prefeitura de Santo André, em campo ideológico oposto ao do Rio de Janeiro,
desenvolveu a mega-operação urbana do eixo do rio Tamanduateí que assimila
quase todos os preceitos do modelo catalão de planejamento. Visando aperfeiçoar o
potencial competitivo da região abalada pela descentralização industrial, mas ao
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mesmo tempo com potencial competitivo para tornar-se “centro difusor da
modernidade” e “grande centro de gestão de negócios”, foram desenvolvidos projetos
de grande impacto por arquitetos premiados internacionalmente e um elaborado citymarketing que inclui estande na Bienal de Arquitetura de São Paulo em 1999.
A grande dúvida é se o modelo da cidade-global, como os demais modelos apoiados
em diagnósticos de outras realidades com situação econômica e social de maior
distribuição de renda e igualdade, pode ser replicado em países terceiro-mundistas
como o Brasil. Basicamente ele é um modelo excludente. Segundo Maricato (2000)
nessa nova ordem urbana há menos mobilidade social, maior concentração de poder
privado e segregação. Reproduzir o modelo de planejamento das cidades globais,
buscando vínculos em projetos sem os devidos vínculos entre nossa economia e a
internacional, permite a efetiva inserção na moderna globalização apenas e somente
das nossas elites e nunca resolverá as contradições estruturais do sistema e a
exclusão da mão-de-obra industrial que perdeu seus postos em Santo André com o
esvaziamento industrial.
Os problemas estruturais de segregação que nossas cidades apresenta continuam
intocados, no contínuo processo de recuperação do centro como pólo de poder. Os
programas habitacionais compensatórios cumprem o mesmo papel saneador e
embelezador dos projetos implantados no começo do século no Rio de Janeiro e em
São Paulo.

2.3. As pressões populares por habitação nas Áreas Centrais
Após longo período, seja de omissão do Estado na questão habitacional ou de
implantação de políticas equivocadas tendo como conseqüência a insuficiente
provisão de moradia para baixa renda, começaram a surgir pressões para que fossem
realizados novos investimentos no setor.
A partir do final da década de 70, São Paulo foi cenário de uma intensa mobilização
social que resultou na reformulação da ação e do perfil do Estado na administração
de políticas públicas. As pressões por programas habitacionais começaram através
de invasões de terrenos no município de São Paulo, como o da fazenda da Juta em
1978. Essas pressões resultaram na introdução de programas com maior participação
popular, como o Programa de Mutirão da Prefeitura de São Paulo e o Programa de
Paulista de Mutirão do Governo do Estado pela CDHU.
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Posteriormente, a partir da década de 90, as ações populares se manifestaram em
invasões, organizadas de prédios públicos e privados nas Áreas Centrais, sobretudo a
partir de 1997. No início, os movimentos organizados que promoviam estas ações
eram ligados à questão dos cortiços: a União de Luta dos Cortiços - ULC e o Fórum
dos Cortiços. Agiam pontualmente em ações concentradas em uma única edificação:
o prédio do INSS na avenida 9 de Julho, foi invadido em 1997, por cerca de 2.000
pessoas e o Hospital Humberto Primo, invadido em outubro de 1998, por cerca de
1.200 pessoas.
A partir de 1999, estes movimentos desdobraram-se com o aparecimento do
Movimento Sem Teto do Centro e Movimento de Moradia no Centro, e suas ofensivas
em invasões mudaram de estratégia, passando a ocupar conjuntamente numa
mesma noite seis prédios do centro de São Paulo. Essas ações foram reproduzidas,
na mesma escala, nos anos posteriores.
Claramente, o recrudescimento das condições econômicas do município pressionou
famílias de classe média baixa, estruturadas, com os filhos na escola, possuidoras de
bens de consumo como geladeira, televisão, telefone e até computadores, a
integrarem essas ocupações. Impossibilitadas de pagar o aluguel mensal, em muitos
casos com a perda do emprego do chefe de família, essas famílias já configuravam
demanda por moradias nas Áreas Centrais, conforme foi descrito em reportagem da
mídia local.
“Eles são a ponta do iceberg, cumprem a função de alertar a sociedade para o
problema, que é muito mais amplo”, diz a urbanista Ermínia Maricato, professora da
FAU/USP. Na mesma revista, o artigo ainda traz a opinião de Roberto Capuano, do
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo: “O número de
invasões ainda é pouco representativo, porém o perfil dos ocupantes mudou e isto é
preocupante”.

Figura 39 – O Estado
de São Paulo 11/03/97

62

As ocupações têm caráter eminentemente político-reinvindicatório e são bastante
efetivas, pois têm grande visibilidade junto à mídia. O líder do Movimento por Moradia
do Centro - MMC, Gegê, explica que as invasões obrigam o governo a encarar o
problema. De fato, do conjunto de prédios ocupados, alguns se tornaram efetivamente
empreendimentos, como o prédio do INSS localizado à avenida 9 de Julho, financiado
pelo Programa de Arrendamento Residencial da CEF e o Hospital Nossa Senhora da
Conceição no Brás, desapropriado pela CDHU para demolição e construção nova.
Por outro lado, algumas das ocupações são manifestações contra a estratégia dos
programas em implantação, pelo poder público, como a invasão de prédio no Pari, da
CDHU, em julho de 2001. O prédio estava destinado ao atendimento a moradores de
cortiços do bairro do Pari, através do Programa de Atuação em Cortiços, e os
movimentos queriam obter espaço nas negociações, para apresentarem suas
reivindicações de atendimento habitacional.
Figura 40 – Jornal O Estado de São Paulo, 04 de novembro de 1997.
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Figura 41 - Jornal Folha de São Paulo, 04 de dezembro de 2001.
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Figura 42 – Jornal O Estado de São Paulo, 7 de novembro de 1999.
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Figura 43– Jornal Folha de São Paulo, 04 de dezembro de 2001.

Além dos movimentos populares, outras vozes foram ouvidas quanto à necessidade
de se repovoar a região central da cidade. O Sindicato das Empresas da Construção
Civil – Secovi, em repetidos artigos em coluna própria do jornal O Estado de São
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Paulo, clama por maiores subsídios à produção habitacional, novas linhas de
financiamento e novas modalidades de acesso à moradia como o aluguel social.
Apoiada pelos bancos e outras entidades comerciais do centro, a Associação Viva o
Centro foi criada em favor da requalificação das Áreas Centrais, produzindo uma
revista bimestral, apresentando os problemas da região central e opiniões de diversos
técnicos e suas propostas e projetos para solucioná-los, em constante justificativa
técnica. Dentre estas, a moradia aparece com destaque entre as ações possíveis
para recuperar o centro de São Paulo. “Um centro multifuncional e diversificado, com
uma proporção elevada de população residente, deverá gerar sinergias que se
traduzem em novas atividades, uso nas 24 horas, maior atratividade, melhores
espaços e equipamentos de uso comum, melhor qualidade de vida e por fim, but not
least, maior potencial de irradiação de um modelo de desenvolvimento urbano e
convivência social compatível com a metrópole do século XXI” (Almeida, 2000).
A universidade tem sistematicamente promovido seminários e estudos tentando
contribuir para a discussão de recuperação das Áreas Centrais.6 “Neste contexto de
pressões populares, estimular ou mesmo tolerar o abandono ou o uso indevido do
potencial funcional de uma área da cidade é um erro de política urbana“ (Meyer,
1999).
A falta de um fórum específico para a discussão de diretrizes comuns para a
implantação de projetos em cortiços parece-nos o grande limitante para a participação
popular através das lideranças desses movimentos. A CDHU, no Programa de
Atuação em Cortiços, organizou o Grupo de Orientação do PAC, e sua instalação é
indispensável para que esta energia e capacidade de organizar a população sejam
canalizadas mais objetivamente para a montagem de projetos concretos e viáveis,
evitando o quadro dramático das invasões que impõem condições subhumanas para
as famílias que delas participam.

6

Em 1994, foi realizado em São Paulo, o Seminário Internacional São Paulo Século XXI, além de terem sido
escritas várias teses de mestrado e doutorado tratando sobre o tema: Piccini POLI/1997, Kohara /POLI 1999,
Cordeiro 1980/Instituto de Geografia e o paper de Helena Mena Barreto, LABHAB/FAU, Habitação no centro,
Como viabilizar esta idéia?, entre outros.
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3. O Cenário atual para a implantação de HIS nas Áreas Centrais
3.1. O Ambiente legal e seus condicionantes para implantação de HIS em Áreas
Centrais

Estudo realizado pelo jurista Nelson Saule a questão dos cortiços de São Paulo,
construindo um marco legal para atuações nesse sentido. Foram analisadas as normas
do ordenamento jurídico em vigor que devem ser observadas e aplicadas pelo poder
público, seja na esfera estadual ou municipal, para o desenvolvimento de ações diretas
nas edificações encortiçadas.
É necessário o levantamento deste ordenamento legal, tendo em vista que a par da
legislação existente que pode ser utilizada na recuperação do papel social dos lotes
urbanos nos setores consolidados da cidade, estamos num período de transição com a
promulgação de novas leis e planos, cujas novas diretrizes são fundamentais na
viabilização, do ponto de vista legal, de empreendimentos para HIS.
A análise realizada pelo autor foi dividida em três tópicos, cada um referente a um dos
níveis de legislação. Cada uma das leis examinadas é objeto de um sumário de suas
disposições, apontada, quando o caso, a necessidade de sua alteração.
O primeiro tópico, diz respeito à Constituição Federal que é a Lei Maior do Estado, na
medida em que institui a forma de governo, os limites de atuação do Estado e os
direitos humanos que deverão ser respeitados dentro de seu território. Nossa
Constituição de 88 institui as obrigações dos entes federativos para a promoção dos
direitos econômicos, sociais e culturais, do qual faz parte o direito à moradia. Está sob
a responsabilidade da União, do Estado e do Município promover políticas públicas
para a efetivação destes direitos, sendo a política habitacional um dos componentes
que devem ser implementados pelos entes da Federação brasileira, assegurando que
deverão ser atendidos os seguintes princípios constitucionais:
• Participação popular;
• Competências legislativas;
• Competência municipal para dar as diretrizes do desenvolvimento urbano;
• Função social da propriedade urbana e da cidade.
Saule aponta que a Lei n.º 4.561/64 - Lei do Condomínio e das Incorporações - é
muito importante para as intervenções de recuperação de edificações degradadas
porque permite não só a radical alteração das habitações multifamiliares de caráter
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coletivo em condomínios divisíveis, como também a construção de novas unidades
residenciais ou comerciais, devendo sempre observar a aprovação de planta; cálculo
das frações ideais de terreno; demais cálculos de custos no caso de incorporação;
elaboração e registro de Memorial de Especificação de Condomínio e de Convenção de
Condomínio; elaboração e registro de Memorial de Incorporação, Histórico Vintenário
dos Títulos de Propriedade, Memorial Descritivo de Acabamentos, demais declarações
em Lei exigidas e modelo de Convenção de Condomínio, para as incorporações.
As Leis n. º 6.766/79 e n. º 9.785/99 do Parcelamento do Solo Urbano permitem a
regularização fundiária através da cessão de posse provisória e seu registro. Desta
forma, não existe mais a necessidade de serem aguardados longos anos, até o trânsito
em julgado da sentença de desapropriação, para dar segurança de posse aos
beneficiários de ações que demandem a regularização.
Outra questão inovadora que permeia a habitação de interesse social nas Áreas
Centrais é a questão da locação social, a Lei 8.245/93, que regula a Locação dos
Imóveis Urbanos. Esta Lei regulamenta todos os contratos de locação e para sua
implantação devem ser celebrados contratos por escrito para a locação dos
apartamentos produzidos. Estes contratos deverão conter: nome e qualificação do
locador e do locatário; direitos e obrigações de ambos, fazendo constar as obrigações
do locatário havidas nos artigos 22 e 23; o prazo da locação, as possibilidades de
prorrogação e as hipóteses de rescisão; data do instrumento; assinatura de ambas as
partes e de duas testemunhas, em pelo menos duas vias; e o reconhecimento de todas
as firmas.
A possibilidade do aluguel no atendimento desta demanda é verificado pelo
levantamento SEADE/2001, onde 50% da demanda por moradias nas Áreas Centrais,
localizada hoje nos cortiços, apresenta renda menor que 3 salários mínimos. Este dado
esclarece que para grande porcentagem da população não atinge as faixas de renda
necessárias para o acesso ao financiamento habitacional, devendo ser analisada a
possibilidade de atendimento habitacional via locação social.
A implantação de um sistema público de aluguel social deve superar um conjunto de
limitantes: do ponto de vista cultural, a aquisição da “casa própria” traz segurança ao
proprietário assalariado, sempre sujeito ao desemprego e aos baixos salários que
ameaçam sua capacidade de pagamento de aluguéis formais de mercado. Além desse
desejo da demanda, a locação apresenta um desafio para os órgãos públicos na
medida que sua implantação demanda uma capacitação dos órgãos responsáveis pela
provisão da moradia popular, pois a administração bem-sucedida de um parque locativo
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público traz um conjunto de atividades de monitoramento próximo destas unidades,
distinto do processo de comercialização atual da Cohab e CDHU, por exemplo, que
pouca presença têm em seus conjuntos espalhados pelas áreas periféricas da cidade.
Quanto à legislação estadual, o Estado de São Paulo possui um conjunto de normas,
em especial o artigo 1° da Lei n° 9142/95 que dispõe sobre o financiamento e o
desenvolvimento de programas habitacionais sociais à população de baixa renda.
Nesta lei estão previstos programas de intervenção em cortiços e em habitações
coletivas de aluguel.
Outra competência legal do Estado diz respeito à possibilidade de destinar
financiamentos às associações comunitárias e cooperativas habitacionais sem fins
lucrativos para a execução de projetos habitacionais de interesse social destinados à
população moradora de cortiços. A base legal para esta medida é encontrada no artigo
2° da Lei n° 9142/95 (que dispõe sobre o financiamento e o desenvolvimento de
programas habitacionais sociais à população de baixa renda) e no artigo 1° da Lei n°
10.538/2000 (que criou o programa de crédito para compra da terra). No bojo desta
legislação permite-se também implementar uma política de subsídio para os programas
e projetos habitacionais, com base na legislação estadual sobre política habitacional.
Quanto à legislação municipal a Lei Orgânica de São Paulo, Lei fundamental do
Município de São Paulo, objetiva “organizar o exercício do poder e fortalecer as
instituições democráticas e os direitos da pessoa humana”. Para tanto, preconiza a
prática democrática; a soberania e a participação popular; a transparência e o controle
popular na ação do governo; o respeito à autonomia e à independência de atuação das
associações e movimentos sociais; e a articulação e cooperação com os demais entes
federados.
Ainda, sob análise de Saule/Imparato, o Município procurará assegurar o uso
socialmente justo de seu território e o acesso de todos os seus cidadãos à moradia
adequada e à infra-estrutura urbana, bem como promoverá as “ações precipuamente
dirigidas às moradias coletivas, objetivando dotá-las de condições adequadas de
segurança e salubridade” (art. 149, V).
A Lei n.º 13.430 de 13 de Setembro de 2002, que instituiu o Plano Diretor Estratégico
e o Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano da Cidade de
São Paulo. Sua exposição de motivos, parte do reconhecimento dos direitos básicos
da cidadania à moradia, ao ambiente saudável, á mobilidade, à paisagem, à
acessibilidade aos diversos serviços e equipamentos urbanos, além do direito ao
trabalho e à renda. Para o exercício desses direitos, é preciso que as cidades cumpram
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a sua função social; nesse sentido, ganha ênfase o papel indutor e regulador do poder
público para promover o atendimento equilibrado aos diversos segmentos da
população.
Assim, o plano apresentado pela Prefeitura de São Paulo é ao mesmo tempo diretor e
estratégico. Concebido em dois níveis e duas etapas. Em primeiro lugar, um plano para
a estruturação e integração do município como um todo; e em seguida, planos
regionais, que cuidem da problemática local dos distritos e dos bairros do Município a
serem integrados em subprefeituras,1 visando melhorar a qualidade de vida de seus
moradores, ampliar e tornar mais eficientes as atividades econômicas e resguardar o
meio ambiente, com o menor custo social possível”. Um de seus objetivos estratégicos
é a elevação substancial do padrão da vida urbana, especialmente no que se refere às
condições habitacionais. Ainda, determina que o objetivo geral da urbanização é o de
concentrar o crescimento da cidade na área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e equipamentos para otimizar a capacidade já instalada.
O Plano Diretor vigente no Município de São Paulo fomenta a implementação de
programas de recuperação de áreas encortiçadas e degradadas, com a criação de
novos setores como as ZEIS que atende aos preceitos constitucionais da política
urbana, em especial o artigo 182 da Constituição Federal, especialmente onde consta:
•

a reabilitação das residências já construídas na área consolidada;

•

a garantia do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, assegurando a
ampla participação da coletividade em sua elaboração e futuras alterações;

•

o estabelecimento textual dos mecanismos e dos instrumentos democráticos para a
participação popular, inclusive para a apresentação e votação de leis propostas pela
população;

•

o estabelecimento dos critérios para a propriedade urbana cumprir com a sua
função social para impor sanções, desde logo definidas, para os proprietários de
imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados;

•

a inclusão dos mecanismos de regularização fundiária em sentido amplo,
especialmente para contemplar os instrumentos jurídicos necessários ao PAC;

•

o estabelecimento das circunscrições das zonas especiais de interesse social para
realização das políticas públicas destinadas à reforma urbana, dentre elas as
reformas e melhorias de cortiços.

1

Ver: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. Cidade de São Paulo.
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Dentre as ações propostas norteadoras da intervenção e atuação do poder público no
período de vigência de 2010, impulsionadas por ações estratégicas até 2004,
destacam-se a geração de moradia social de qualidade, integrada a equipamentos e
serviços e revertendo a tendência centrifuga por uma reocupação do centro e dos
bairros centrais.
Quanto ao uso do solo, o Município foi dividido em duas macrozonas que se
complementam: 1. a macrozona de proteção ambiental, onde qualquer atividade estará
subordinada à necessidade de manter ou restaurar o ambiente natural; e 2. a
macrozona de estruturação e qualificação urbana, onde as atividades urbanas
subordina-se-ão às

exigências relacionadas aos elementos estruturadores e aos

planos regionais das Subprefeituras. Além das macrozonas mencionadas, o plano
propõe uma simplificação do zoneamento com a criação de três tipologias de zonas:
exclusivamente residencial, predominantemente industrial e mista; bem, como quatro
tipologias de zonas especiais: de preservação ambiental, e de preservação cultural, de
produção agrícola e de habitação de interesse social. Este novo zoneamento busca o
atendimento do objetivo central do novo plano, que é a inclusão das favelas,
loteamentos e cortiços na cidade legal. O plano propõe também, áreas de intervenção,
para uso imediato entre outros os seguintes instrumentos de gestão do Estatuto da
Cidade: direito de preempção; utilização compulsória e operação urbana.
Após a definição dos perímetros das ZEIS, feita em razão das características de uso e
ocupação da área urbana, deverá ser feito pela municipalidade um plano de
urbanização, para facilitar as ações e intervenções nos cortiços que integram uma área
urbana delimitada como ZEIS, definindo: os padrões específicos de parcelamento,
edificação, uso e ocupação do solo; fixação de preço e forma de financiamento,
transferência ou aquisição das unidades habitacionais a serem produzidas; forma de
gestão e de participação da população nos processos de delimitação, implementação e
manutenção daquelas zonas; e impedir o processo de remoção e expulsão das famílias
situadas nas favelas e nos cortiços.
Lei n.º 8.001/73, Lei n.º 7.805/72 e Outras: A Legislação Uso e Ocupação do Solo
encontra-se espalhada em uma miríade de diplomas legais. Estas leis estabelecem,
especialmente, as zonas em que se divide a cidade, seus usos permitidos e proibidos,
e os usos tolerados para prédios já edificados. O novo Plano Diretor pretende rever,
simplificar e consolidar esta legislação de parcelamento e uso do solo para ajustá-la à
realidade atual da cidade e utilizar instrumentos proporcionados pelo Estatuto da
Cidade, tais como, operação urbana consorciada, transferência e outorga onerosa de
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potencial construtivo, coeficiente de aproveitamento básico e outros, de modo a
assegurar a função social da propriedade.
Lei n.º 10.209/86: esta Lei dispõe sobre a Habitação de Interesse Social e as
Operações Interligadas. Foi concebida para a construção de habitações de interesse
social para moradores de habitação subnormal através da utilização do instrumento das
operações interligadas.
Para incentivar os proprietários ocupados por cortiços a aderirem a programas de
recuperação destes imóveis, os instrumentos urbanísticos mais adequados são a
operação urbana que deve ser instituída por lei municipal e a formação de consórcios
imobiliários nos termos proposto na lei federal de desenvolvimento urbano Estatuto da
Cidade. O uso destes instrumentos pode permitir as intervenções para reformas dos
prédios onde houver habitações multifamiliares coletivas, mas também passar a
outorgar benefícios urbanísticos aos seus proprietários.
Lei n.º 10.928/91 (Lei Moura) e sua alteração: trata-se da legislação específica que o
Município de São Paulo dispõe para as Condições de Habitação dos Cortiços,
conhecida como Lei Moura. Sofreu algumas alterações através da Lei municipal n°
11.945/95 que dispõe especialmente sobre a criação dos Conselhos de Intervenção e
Recuperação do Cortiço. A Lei Moura foi regulamentada pelo Decreto 30.731 de 12 de
dezembro de 1991. Esta lei, jamais utilizada na recuperação de imóveis encortiçados,
poderia ter seus padrões mínimos revistos. Dessa forma, seus padrões de
habitabilidade deveriam ser respeitados sempre que as reformas promovidas
objetivarem a manutenção da tipicidade da forma de habitação (multifamiliar e coletiva).
Aquelas reformas deverão garantir (art. 3°):
a) segurança do imóvel no tocante a sua instalação elétrica e sua estrutura;
b) ventilação mínima por cômodo;
c) iluminação mínima por cômodo;
d) área mínima do cômodo ou divisão não inferior a 5 m², com sua menor dimensão
não inferior a 2 metros;
e) adensamento máximo de duas pessoas por 8 m², considerando toda a áreas
construída da edificação, vedado o revezamento;
f) banheiro revestido de piso lavável e de barra impermeável de até 2 metros de altura;
g) Banheiros dotados, pelo menos, de vaso sanitário, lavatório e chuveiro em
funcionamento com água quente, compartimentados, sempre que possível, de forma
independente, com abertura para o exterior;
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h) Um tanque, uma pia e um banheiro para cada grupo de 20 moradores;
i) Pé direito mínimo de 2,30 m;
j) Escadas e corredores de circulação contendo, no mínimo 80 centímetros de largura.
Uma das dificuldades para sua utilização é a necessidade da municipalidade constituir
um cadastro dos imóveis enquadrados na categoria dos cortiços na cidade e a fiscalizar
suas condições de habitação. A Prefeitura tem competência legal para: notificar o
proprietário para este tomar as providências necessárias visando atender as exigências
de habitabilidade estabelecidas na lei, fixando o prazo para o cumprimento desta
obrigação; não atendida a notificação, aplicar multas e declarar o imóvel de utilidade
pública ou de interesse social para fins de desapropriação, mantendo a destinação
residencial do imóvel; ainda interditar o imóvel por risco grave e iminente.
Esta Lei carece de modificação da criação dos programas de implementação de sua
política urbana para que se torne efetiva. Dessa forma, deverão ser implantados
programas municipais voltados à melhoria dos cortiços e sua adequação aos
parâmetros previstos nesta lei, através de financiamentos, assistência técnica e outras
formas, mediante contratos coletivos firmados entre as entidades representativas dos
moradores e o proprietário, garantindo-se sempre a permanência dos primeiros por
prazo a ser ajustado em função do investimento previsto.
O Executivo municipal deverá criar programas específicos, tais como:
•

recuperação, renovação e regularização de áreas com concentração de cortiços
com financiamento para produção de unidades habitacionais destinados à população
moradora de cortiço;

• financiamento direto de recursos para associações ou entidades representativas de
moradores de cortiço para aquisição de imóveis para fins de moradia;
• financiamento direto de recursos para associações ou entidades representativas de
moradores de cortiço para a realização de reformas nos imóveis enquadrados na
categoria de cortiços;
• assistência jurídica gratuita à população carente moradora de cortiço, através de
convênios com entidades que tenham como finalidade a prestação deste serviço;
• assistência técnica através de convênios, visando a elaboração de laudo técnico e o
atendimento das demais exigências para a população moradora de cortiços obter o
Certificado de Uso do Imóvel.
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Passados quase dez anos de sua publicação, a Lei Moura não foi efetivada. Sua
efetivação interessa não só o Município, bem como ao Estado. Além das questões
envolvidas de resgate da cidadania desta população, há questões práticas que afetam
o Estado. A população que habita sem condições de higiene e salubridade é presa
mais fácil de um cem número de doenças, enquanto a promiscuidade facilita, também,
as ocorrências policiais. Dessa forma, a ausência de implementação da Lei Moura tem
conseqüências diretas sobre a estrutura de saúde e segurança pública estaduais.Por
estes motivos e tendo em vista que cabe ao Estado a gestão e administração das
regiões metropolitanas inseridas em seu território, este poderá obrigar, através de leis
metropolitanas, a implementação de programas para melhoria e reforma dos cortiços
pelos municípios inseridos nestas regiões.
A Lei Municipal nº 10.209 de 09.12.86, conhecida como Lei do desfavelamento,
dispõe sobre a construção de habitações de interesse social para moradores de
habitação subnormal através da utilização do instrumento das operações interligadas. A
exposição de motivos explicou que a Lei considerou como habitações subnormais
aquelas constituídas por favelas, núcleos e cortiços e utilizou os padrões definidos e
cadastrados pelo IBGE, no censo de 1980 (art. 1º, a.).
O Decreto nº 31.601 de 26 de maio de 1992 regulamentou a legislação anterior sobre
Habitações de Interesse Social dispondo sobre os aspectos urbanísticos e de
edificações para a elaboração e implementação de projetos habitacionais de interesse
social (art. 1º, caput). O Decreto definiu empreendimento habitacional de interesse
social como a construção de edificações e o eventual parcelamento do solo destinados
às famílias que vivem em habitações subnormais, com condições precárias de
habitabilidade ou que auferem renda mensal de até 12 salários mínimos ou, ainda,
aquelas elegíveis aos financiamentos feitos pelas operadoras do Sistema Financeiro de
Habitação dentro do limite de renda retro-fixado (art. 2º, VIII).Os empreendimentos
habitacionais de interesse social poderão ser executados nas zonas Z-2, Z-3, Z-4, Z-5,
Z-6, Z-9, Z-10, Z-11, Z-12, Z-13 e Z-19 (art. 3º). Sua construção não é admitida nas Z-8
centrais.
A porcentagem de uso não residencial conhece algumas limitações, variando conforme
a zona em que se localizará o empreendimento. O § único do artigo 6º determina que
nos empreendimentos habitacionais de interesse social que se localizarão em Z-3, Z-4
e Z-5 o uso não residencial será admitido até no máximo 20% da área construída. Para
aqueles que se localizarão em Z-2, o limite máximo admitido é de 15% da área dos
lotes (art. 7º, caput).
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Para o enquadramento de um empreendimento como empreendimento habitacional de
interesse social, foram definidos os critérios fixados pelos incisos I a VI, e §§ 1º e 2º do
artigo 8º, que fixam a área máxima total de cada unidade em 72 m², área máxima do
lote para habitação unifamiliar em 100 m², um como número máximo de banheiro, etc.
Os artigos 9º ao 15 determinam a infra-estrutura mínima que será aceita para os
loteamentos destinados a empreendimentos habitacionais de interesse social, fixando
ainda a forma como deverão ser executados o paisagismo e a terraplanagem.
Os artigos 16 a 24 tratam da destinação de área pública em empreendimentos
habitacionais de interesse social. Nos desmembramentos de lotes destinados a esta
espécie de empreendimento deverão ser destinadas 15% das terras para áreas verdes
públicas e áreas institucionais. Para os loteamentos com aquela finalidade, a
destinação de área pública é de 35% do total da gleba, conforme determinava a Lei
Federal n.º 6766/79. Como foi acima exposto, no que tange à obrigação de dotação de
35% da área da gleba a ser loteada, a nova Lei Federal deixou para que os municípios
determinarem esta porcentagem de acordo com o que julgarem mais conveniente.
Nos capítulos seguintes, foram regulamentadas as demais características e condições
dos empreendimentos habitacionais de interesse social: sistema viário, implantação das
edificações nos lotes, edificações multifamiliares horizontais e verticais. As Disposições
Finais (art. 46/art. 61) detalham as formalidades e o conteúdo dos planos e projetos a
serem examinados para posterior aprovação dos empreendimentos habitacionais de
interesse social.
Do ponto de vista técnico, as normas previstas para HIS contemplaram situação
vinculada ao aproveitamento de glebas, sem detalhamento e especificidades de
reformas de edificações existentes bem como edificações novas em lotes urbanos. O
presente decreto encontra-se em revisão pela PMSP, podendo atender às revisões
necessárias mencionadas acima.
A criação de Zonas Especiais de Interesse Social: as ZEIS criadas pelo Plano Diretor
de São Paulo são um instrumento importante para atender a diretriz da política urbana
de promoção da urbanização e regularização fundiárias das áreas urbanas ocupadas
pelas comunidades carentes como favelas, cortiços, loteamentos clandestinos e
irregulares. Destinam-se primordialmente à produção e manutenção de habitação de
interesse social. Visam incorporar à cidade legal os espaços urbanos da cidade
clandestina: favelas, assentamentos urbanos populares, loteamentos irregulares e
habitações coletivas – cortiços. As ZEIS importam no reconhecimento, pela ordem
jurídica da cidade, da própria existência da cidade informal e do fato que as áreas
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ocupadas pela comunidade de baixa renda para atender a função social devem ser
utilizadas para fins de habitação de interesse social.
Para a sua efetividade deverá ser realizado um plano de urbanização – para facilitar as
ações e intervenções nos cortiços que integram uma área urbana delimitada como
ZEIS, definindo os padrões específicos de parcelamento, edificação, uso e ocupação
do solo e a fixação de preço e forma de financiamento, transferência ou aquisição das
unidades habitacionais a serem produzidas e a forma de gestão e de participação da
população nos processos de delimitação, implementação e manutenção daquelas
zonas e impedir o processo de remoção e expulsão das famílias situadas nas favelas e
nos cortiços.
Como podemos ver o arsenal legal urbanístico para ações de recuperação das Áreas
Centrais no município de São Paulo passou por grande alteração com a aprovação da
legislação federal do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor do Município. A aplicação
desta legislação depende de outras ações complementares que estruturem os órgãos
públicos no diagnóstico da cidade e na elaboração de planos e obtenção de recursos
para sua requalificação.

3.2. Limites para o adensamento habitacional nas Áreas Centrais

Desde a década de 70, as propostas de planejamento urbano colocam o adensamento
como resposta às demandas locais. A identificação do uso e da ocupação do solo
aparece vinculada à disponibilidade de infra-estrutura e às condições do meio físico,
sem o atendimento a normas, critérios e padrões suficientes para assegurar “(...) meio
ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado”, como propôs, por exemplo,
a Lei Orgânica do Município de São Paulo de 1991.
Áreas consideradas adensáveis pelos órgãos de planejamento do município, descritas
no Plano Diretor recém aprovado na cidade de São Paulo, não estabelecem com
clareza qual a sua capacidade em acolherem diferentes usos, mantendo a qualidade
ambiental e a paisagem urbana, ou “capacidade natural de suporte”, relacionado aos
limites de ocupação do território.
A suposição é de que as altas densidades garantem a maximização dos investimentos
públicos, incluindo infra-estrutura, serviços e transporte e ainda permitem a utilização
eficiente da quantidade de terra disponível. Entretanto, devemos ser cautelosos, pois
assentamentos humanos de alta densidade podem também sobrecarregar e mesmo
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causar uma saturação das redes de infra-estrutura e serviços urbanos, colocando até
uma maior pressão da demanda sobre o solo urbano (Accioly/Forbes, 1999).
Segundo Accioly, os profissionais e políticos que têm o poder de decisão sobre a
cidade têm refletido pouco sobre o tamanho, forma e padrão de urbanização de áreas
residenciais urbanas e os efeitos que exercem na qualidade de vida e do espaço de
moradia da população.
O aumento da densidade populacional e dos problemas ambientais urbanos se traduz
em um apelo para que exista um planejamento da paisagem. Embora a legislação
criada pelo planejamento espacial tentasse regulamentar e impedir o crescimento das
disparidades entre o campo e a cidade, os problemas ambientais vêm se tornando cada
vez mais críticos devido a insuficiência dos parâmetros ecológicos no processo de
planejamento da paisagem e sua análise nas proposições e posturas municipais.
Segundo Accioly (1999), a análise da densidade não pode ser observada somente no
indicador expresso em número de habitantes por uma unidade de solo urbano. Este
indicador levanta qualidades especificas, muitas vezes computando somente as áreas
restritamente residenciais.
Estudos sobre as conseqüências da urbanização na qualidade ambiental da vida
urbana, como o aquecimento global, são raros no Brasil. Somente depois da década de
70, estudos integrados sobre o assunto foram realizados na Alemanha.
No Brasil, ainda são poucos os estudos de ecologia e planejamento da paisagem que
se propõem a especializar de forma integrada componentes do ambiente com o
objetivo de diagnosticar e propor melhorias.
Importante colaboração metodológica de diagnóstico integrado e de propostas de
melhorias da qualidade de vida do cidadão habitante das cidades foi realizada por João
Carlos Nucci em 2001. Nesse estudo foram analisados atributos ambientais do espaço
urbanizado para seleção de critérios de avaliação da qualidade ambiental. O principal
objetivo dessa análise é determinar a capacidade de adensamento de uma região da
cidade assegurando a qualidade ambiental da população que nela vive. Segundo
Monteiro (1987) “(...) as pressões exercidas pela concentração da população e de
atividades geradas pela urbanização e industrialização concorrem para acentuar as
modificações do meio ambiente, com o comprometimento da qualidade de vida”.
As necessidades humanas que não mudam ao longo da vida são: ar fresco, água
potável, certa quantidade de alimento por dia, espaço para dormir e estar, pessoas para
interagir, etc. (Andrews, 1976). Ar, água, espaço, energia (alimento e calor), abrigo e
disposição de resíduos, considerados como "as novas raridades e em torno das quais
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se desenvolve uma intensa luta” (Lefebvre, 1969), “são necessidades biológicas do
ecossistema urbano que influenciam qualidade do ambiente e podem funcionar como
fatores limitantes ao adensamento habitacional e conseqüente urbanização de
determinados setores da cidade”.
As decisões sobre qualidade ambiental ainda se revestem de julgamentos subjetivos,
porém Nucci logrou organizar questões significativas para essa análise.Para diminuir a
subjetividade da avaliação da qualidade ambiental, procura-se uma valoração que goze
de um amplo consenso, utilizando-se um método intersubjetivo, por meio do qual se
obtém uma expressão estatística das opiniões subjetivas de uma amostra de
especialistas. As mudanças causadas no clima pela urbanização são: diminuição da
radiação solar, da velocidade do vento e da umidade relativa, e o aumento da
temperatura, da poluição, da precipitação e de névoa.
Com a urbanização tem-se o aumento da impermeabilização do solo ocasionada pela
intensa ocupação do solo por concreto que não deixa espaços livres vegetados. A
verticalização faz com que a superfície de concreto, com alta capacidade térmica
aumente, contribuindo para o aparecimento de ilhas de calor. Uma das conseqüências
da ilha de calor da cidade, alerta Nucci, é a formação de uma circulação de ar
característica, onde o ar da região central se aquece e sobe e o ar da periferia
converge para o centro da cidade, onde se encontra o pico da ilha de calor, formandose, assim, um “domo” de poluição sobre a cidade. Este processo concentra as
partículas poluidoras no centro da cidade. A ação dos ventos que poderia dissipar essa
poluição é impedida pela verticalização das cidades.
As enchentes causadas pela impermeabilização, que causa uma diminuição da
infiltração da água no solo e um aumento do escoamento superficial (runoff), fazem
com que a água da chuva que cai na cidade flua com maior rapidez para os rios
retificados que não conseguem dar vazão ao grande volume. A capacidade de vazão
do rio é também diminuída pelo assoreamento ocasionado pelo constante
remanejamento de terras devido ao crescimento desenfreado da cidade. A área de
várzea é a planície de inundação natural do rio e sua impermeabilização leva a
conseqüências desagradáveis para a cidade. As avenidas construídas nos fundos de
vale também ficam inundadas com uma chuva forte, pois esse é o comportamento
natural do rio, e essas inundações acabam atingindo toda a cidade, trazendo prejuízos
humanos e materiais anualmente nas cidades.
A questão crucial em relação ao abastecimento de água está na dificuldade em se
manter e ampliar o sistema produtor: a represa Guarapiranga está constantemente
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ameaçada pela ocupação intensa de seu entorno; o Sistema Cantareira importa água
da bacia do Piracicaba e essa água é hoje demandada por uma nova metrópole que se
expande ao redor de Campinas; em virtude do índice de poluição, estamos longe de
equacionar a possibilidade de aproveitamento de represa Billings, e a alternativa de se
importar água de regiões mais distante, como o Vale da Ribeira, é caríssima e implica
novamente a penalização de outras populações (PMSP, 1992). O maior problema do
sistema de abastecimento, entretanto, é a dificuldade de expandir o sistema de
captação. Para conseguir atender à demanda da população, precisamos captar mais
água do que as represas produzem, explica a Sabesp “(FSP, 10/04/95). Se a causa do
comprometimento do abastecimento de água em vários bairros da cidade, segundo a
Sabesp, é o consumo exagerado (FSP, 24/09/94), um adensamento da cidade
ocasionará aumento do consumo e conseqüentemente racionamento”.
Outro atributo comentado por Nucci, é quanto ao esgotamento da cidade. No
Município de São Paulo somente 18% dos esgotos coletados são interceptados e
tratados. Assim, ainda não foi implementado um sistema de tratamento de esgoto em
São Paulo, o que transforma seus rios principais em canais de esgoto, colocando a
saúde da população em risco e fazendo com que se perca grande potencial hídrico e
paisagístico da cidade” (PMSP, 1992).
A Prefeitura de São Paulo recolhe e dá destino final a cerca de 12.000 toneladas diárias
de lixo (PMSP, 1992). Isso é só parcela de todo o lixo produzido, pois parte do mesmo
é disposto clandestinamente em terrenos vagos, córregos, margens de rodovias e vias
expressas; 90% do lixo recolhido tem destino em aterros sanitários, o que configura um
problema para a identificação novos aterros.
A poluição sonora é outro atributo de qualidade ambiental a ser considerado.
Medições realizadas pela Cetesb de 1976 a 1986 demonstram que na região da Sé,
88% dos ruídos estavam acima de 65 decibéis que é o máximo para o ser humano
viver bem (FSP, 04/04/02). A mistura dos usos na cidade, por exemplo, uso residencial
associado com funilarias, mecânicas, estacionamento, corredores de trafego intenso,
obras, também gera um desconforto auditivo.
A poluição visual também faz parte de uma cidade sem critérios (os que existem não
são cumpridos) para a disposição de anúncios e cartazes e outras formas de
propaganda que acabam causando tensões, angústias e efeitos correlatos sobre o ser
humano urbano.
Um atributo muito importante, porém negligenciado no desenvolvimento de cidades, é o
da cobertura vegetal. Para Lombardo (1990), a vegetação desempenha importante
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papel nas áreas urbanizadas no que se refere à qualidade ambiental, referindo-se às
funções de estabilização de superfícies por meio de fixação do solo pelas raízes das
plantas; obstáculo contra o vento; proteção da qualidade da água, pois impede que
substâncias poluentes escorram para os rios; filtração do ar, diminuindo a poeira em
suspensão, equilíbrio do índice de umidade no ar; redução do barulho; proteção das
nascentes e dos mananciais; abrigo à fauna; estabilização da temperatura do ar;
segurança das calçadas como acompanhamento viário.
Em todo o Estado de São Paulo é rara a vegetação natural. O paisagismo domiciliar por
si só não é suficiente para resolver os problemas ecológicos das metrópoles. Para a
melhoria desta condição seriam necessários grandes parques, a arborização das
margens dos rios e, também, das vias públicas.
“O Município de São Paulo tem 1.509 km² de área, dos quais 900 km² constituem
a zona urbana, densamente ocupada por ruas, edifícios, casas, fábricas, etc. (...).
Através do processamento de imagem do satélite Landsat, de 1988, foi medida a
superfície que ocupam as árvores, os jardins e os gramados na cidade, e
descobriu-se que todo o verde existente dentro da mancha urbana ocupa 154
km², ou seja, 17% da sua área. Além de escasso, esse verde é mal distribuído:
toda a área central, a zona leste e parte da zona sudoeste constituem regiões
extremamente áridas (...) O MSP apresenta 2,8% de áreas verdes públicas em
sua zona urbana, quando o parâmetro da legislação atual é de 15% (...); dos 154
km² estão localizados em praças e parques públicos. Essas áreas, juntamente
com alguns parques localizados na zona rural, perfazem um total de 42,3 km² de
áreas verdes públicas, ou seja, 4,4 m² de áreas verdes públicas/hab” (PMSP,
1992).
Segundo a Lei nº 10.676 de 07/11/88, do MSP, as áreas podem ser ocupadas da
seguinte forma: 10% com edificações cobertas ou 40% para qualquer tipo de
instalação, incluindo edificações, estacionamento, áreas esportivas ou equipamentos
de lazer; 60% devem ser livres e destinadas à implantação e preservação de
ajardinamento e arborização.
Apenas o espaço livre residual serve para acesso e lazer; entretanto, mesmo com
vegetação, esse espaço não cumpre mais a função ecológica de armazenamento no
solo da água da chuva, pois agora se encontra totalmente sobre a laje das garagens
subterrâneas, portanto, impermeabilizado. Com a exigência dos recuos começam a
aparecer os jardins frontais e playgrounds.
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A verticalização que acontece nas cidades acaba trazendo uma série de conseqüências
ao meio ambiente alterando sua qualidade. “Mudanças de insolação e arejamento
causadas, por exemplo, pela verticalização dos bairros, propiciam a proliferação de
doenças, pela impermeabilização dos pisos, dificultando a absorção de água pelas
raízes; amontoamento de entulhos, madeiras velhas, etc. junto a árvores, propiciando o
estabelecimento de cupins” (PMSP – Depave). A verticalização cria problemas tais
como: sobrecarga da rede viária, de esgoto, de água, e uma maior concentração
populacional residente ou não. Apresenta várias alterações no meio físico, sendo uma
das principais a climática. Parece ser interessante para a administração pública o
adensamento de áreas nas quais se julgue existir infra-estrutura adequada, entretanto
não estão sendo levados em conta outros fatores ligados ao aumento da densidade
populacional”. Um aumento da massa edificada de prédios de apartamentos
corresponde um aumento da população e, portanto da necessidade de espaços ao ar
livre para circulação, acesso, estar e recreação, isto é, existe uma demanda em
potencial de usuários para um sistema mais amplo de áreas livres públicas e privadas”
(Nucci,2001).
A figura abaixo mostra a relação entre o ganho de área e a verticalização de uma área.
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Figura 44 – Custo da Infra-estrutura e densidade populacional. Fonte: Nucci, 1992.

Mais especificamente sobre a cidade de São Paulo, o ex-prefeito Figueiredo Ferraz
coloca que “ademais, quais são as zonas urbanas de São Paulo com infra-estrutura
suficiente e passíveis de adensamento? A rigor nenhuma, nem no próprio centro da
cidade, onde a saturação viária é patente e o sistema de galerias e águas pluviais é
arcaico, insuficiente e, até certo ponto, desconhecido, ensejando alagamentos
freqüentes, mesmo em obras recém construídas, como é o caso do Anhangabaú.
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Chuvas mais prolongadas alagam São Paulo. No que tange ao transporte, ainda não há
muito se falava das horas de rush. Hoje as grandes artérias da cidade beiram a
saturação em qualquer hora do dia” (Ferraz, 1991).
“O tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o
objetivo de preservar, através da aplicação de legislação específica, bens culturais de
valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a
população, impedindo que venham a ser demolidos, destruídos ou mutilados” (PMSPDPH, 1991).
Não podemos esquecer, que do ponto de vista social, altas densidades estão
geralmente associadas à baixa renda com maiores oportunidades e intensidade de
contatos sociais e com uma maior dinâmica dos sistemas de encontros casuais. Altas
densidades também estão associadas a situações conflituosas geradas pela intensa
disputa por espaço, circulação e privacidade.
Após o levantamento de um conjunto de cartas temáticas relativas aos atributos de
qualidade ambiental elencados por Nucci, para o distrito de Santa Cecília em São
Paulo, o autor sintetiza o resultado do cruzamento de seus atributos ambientais. As
cartas de uso do solo, de poluição, dos pontos de enchentes, de densidade
habitacional, de verticalidade, de desertos florísticos e cobertura vegetal, de déficit de
espaços livres, resultam numa carta de qualidade ambiental do distrito de Santa
Cecília. Esta delimita unidades de paisagem (16) com suas avaliações.
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Figura 45 - Distrito de Santa Cecília (MSP) Mapa de qualidade ambiental 1992

presença de 7 atributos negativos
presença de 6 atributos negativos
presença de 5 atributos negativos
presença de 4 atributos negativos
presença de 3 atributos negativos
presença de 2 atributos negativos
presença de 1 atributos negativos
ausência dos 7 atributos

Foram
considerados
atributos
negativos:
enchentes,
deserto
florístico, déficit de espaços livres
públicos, densidade populacional
acima de 400hab/ha, verticalidade
acima de 6 pavimentos e uso do
solo diferente de residencial e de
espaços livre públicos.

Fonte: Base Cartográfica EMPLASA, esc. 1:10.000, 1981
Atualização – O GUIA MAPOGRAF 1992 – Organização :
João Carlos Nucci 1993

O adensamento do distrito será possível com algumas propostas de ordenamento
territorial.
Conforme a Figura abaixo onde foram definidas unidades mais adequadas aos diversos
usos mantendo setores para espaços livres públicos, concentrando atividades
comerciais e industriais poluidoras na periferia do distrito, ordenamento do uso do solo
evitando a mistura de usos incompatíveis e preservando as áreas residenciais,
controlando o adensamento de quadras com mais de 400 hab/ha.
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Figura 46 – Proposta de ordenamento do uso do solo – Distrito de Santa Cecília

Fonte: Base Cartográfica EMPLASA, esc. 1:10.000, 1981
Atualização – O GUIA MAPOGRAF 1992 – Organização : João Carlos Nucci 1993

As conclusões do autor estabelecem normas para ocupação e índices máximos de
adensamento, estabelecendo que somente 18% da área total de 360 ha poderia ser
adensado desde que fossem atendidas as premissas e recomendações de um uso do
solo ordenado inclusive de transporte público por elétrico, obras contra enchentes,
incentivo ao aumento de áreas verdes e bens culturais coletivos adequando o equilíbrio
da área urbana existente preparando-a para o adensamento possível.
Outra análise sobre a adequação da densidade urbana e qualidade de vida, realizada
por Accioly/Forbes apresenta diagrama que organiza as principais interferências da
densidade na qualidade do espaço.
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Figura 47- Standards e padrões de desenho influenciando a densidade
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A metodologia de Accioly procura identificar o conjunto de diretrizes mais amplas
relativas à densidade que devem ser analisadas pelos gestores dos órgãos públicos
nas propostas locais. Basicamente ele propõe os instrumentos de gestão do espaço
para controle de densidades, buscando o equilíbrio de ocupação com relação ao sítio
do assentamento.
Para isso os autores propõem um check-list de instrumentos que podem exercer este
controle da densidade:
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INSTRUMENTO

RECOMENDAÇÕES

Regulamentação da construção

Demanda

o conhecimento da dinâmica e

necessidades da população e do mercado
Índices

de

aproveitamento

e

taxas

de Podem gerar recursos e gerenciamento da

ocupação dos lotes

densificação

Infra-estrutura de novas áreas urbanas

Demanda intenso monitoramento do governo
local

Legalização

de

áreas

e

assentamentos Controla a densidade pela recolocação de

informais

famílias e amplia cadastro de propriedades
urbanas

Parcerias na aquisição e preparação de áreas Controle entre uso residencial e outros usos
para urbanização
Taxação de impostos sobre propriedade da Deve ser regulamentada pela legislação de uso
terra

e ocupação do solo

Regulamentação do uso e ocupação do solo

Define

os

parâmetros

de

desenvolvimento

urbano
Parcerias em projetos de desenvolvimento Parcerias entre todos os atores sem exclusão de
urbano

grupos de menor força

Taxação de propriedade pública

Demanda um cadastro atualizado, importante
fonte de receitas

Gestão e planejamento do transporte público

Demanda

monitoramento

eficiente

e

investimentos importantes
Melhoria das infra-estruturas

Melhoria das condições ambientais em áreas
densamente ocupadas

Nas duas análises ambientais, o principal instrumento de gestão ambiental é o
conhecimento pelos órgãos públicos das áreas mais frágeis quanto à alta densidade e
pouca infra-estrutura. A partir deste conhecimento é possível estabelecer as diretrizes
de planos locais que podem controlar e equilibrar o adensamento e a oferta de serviços
e infra-estrutura, para onde convergem as duas propostas.
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3.3. O Projeto no empreendimento habitacional de interesse social em Áreas
Centrais
A normatização para edificações habitacionais vem ao longo do tempo estabelecendo
regras que freqüentemente induzem à implantação de apenas algumas tipologias de
projeto. São adotadas como soluções preferenciais as edificações unifamiliares
isoladas, ou semi-isoladas, e prédios de apartamentos em torres (isolados no centro do
lote). São excluídas, pela legislação de alguns municípios, como na cidade de São
Paulo, algumas tipologias pelas dificuldades para sua implantação, como a construção
de vilas, condomínios horizontais, prédios em lâmina com fachada contínua, prédios
definindo pátios internos às quadras, ou mesmo, para a geminação de residências de
pequena altura (Moretti, 1977).
A legislação específica para a produção de unidades habitacionais de interesse social,
especialmente em lotes urbanos das Áreas Centrais, ainda não foi contemplada pela
nova legislação de uso do solo. Uma legislação com grande preocupação em assegurar
um controle do adensamento habitacional, restringe o uso do potencial total dos lotes.
Traz ainda uma dificuldade para a reciclagem de usos, pois freqüentemente o potencial
utilizado no passado não consegue ser obtido hoje em construções novas no mesmo
local.
Para a produção de HIS, onde o controle dos custos de produção é fator determinante,
os custos da localização no centro devem ser equilibrados com o uso máximo dos
coeficientes urbanísticos.
Na composição de custos de produção, a edificação da unidade habitacional varia
entre 62 a 64%, e os gastos com infra-estrutura contribuem em média com 20% dos
custos totais. Isto leva à necessidade de selecionar cuidadosamente a localização dos
novos empreendimentos e de levar em conta os custos de conexão das redes do
empreendimento com as redes públicas existentes no entorno. Nas Áreas Centrais,
plenamente urbanizadas, estes custos são mínimos tendo em vista que os lotes nestas
localizações tiveram investimentos em redes já realizados no passado. Algumas
tipologias adequadas à escala dos lotes urbanos apresentam custos de produção mais
compatíveis para a produção de habitação de baixa renda.
Moretti analisa os condomínios horizontais em terrenos de pequenas dimensões que
apresentam um aproveitamento do terreno bastante superior ao das residências
unifamiliares e com um padrão pelo menos equivalente no tocante às condições de
insolação, ventilação etc.
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A construção de conjuntos residenciais horizontais permite combinar uma boa
qualidade arquitetônica com a otimização dos custos envolvidos. A possibilidade de
uma utilização mais intensa e racional do terreno, quando comparada à alternativa de
habitação unifamiliar, possibilita a aquisição de lotes em áreas mais bem equipadas das
cidades.
Além dos ganhos ambientais levantados por Nucci, há ganhos na pequena
verticalização de empreendimentos horizonatais (entendida aqui com até quatro
pavimentos: a racionalização de custos, uma melhor gestão social de convivência em
condomínios das famílias em empreendimentos de menor escala,

a verticalização

também cria condições atrativas de investimento para o pequeno capitale amplia a
oportunidade para que grupos organizados promovam soluções comunitárias de
produção de moradias.
Moretti analisou a legislação aprovada no Município de São Paulo,e organizou uma
revisão desta como um subsídio para a elaboração do texto legal disciplinando
conjuntos residenciais horizontais. Nesta revisão, Moretti, inclui parâmetros mais
amplos quanto à:
1. acesso às unidades:
“O acesso às unidades habitacionais deverá ser feito através de via particular, de
pedestres ou de veículos, interna ao conjunto, devendo a via de pedestres ter
largura mínima de 3 metros”.
“Nos casos de unidades superpostas, a escadaria de acesso poderá atender mais
de uma unidade, desde que obedecidas as dimensões mínimas previstas no Código
de Edificações”.
2. recuos
“Serão aplicadas as exigências de recuo de frente, lateral e de fundos
correspondentes à zona em que será construído o Conjunto Residencial Horizontal
para o lote como um todo, dispensando-se os afastamentos entre edificações do
conjunto e entre as edificações e as vias internas, desde que obedecidas as
prescrições do Código de Edificações relativas às condições mínimas de aeração,
iluminação, insolação e ventilação de cada unidade habitacional”.
O Decreto 31.601 de 26 de maio de 1992, que trata de empreendimentos de Interesse
Social já contemplava a possibilidade da implantação de vilas, porém ainda cabem
revisões nos índices do decreto relativos ao tamanho da unidade mínimo de 52 m² e
cota de terreno de 42m², em unidades sobrepostas. Áreas da unidade de 24 m³ tem
permissão para a implantação de conjunto residencial horizontal de caráter evolutivo,
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construindo-se na etapa inicial apenas o embrião da edificação, desde que: 1 .seja
apresentado e aprovado o projeto da edificação completa; 2. seja emitido certificado de
conclusão parcial das obras correspondentes ao embrião. Ressaltamos que em
edificações destinadas à contratos de concessão ou aluguel social, não cabe ampliação
pelo usuário, assim esta tipologia não poderia ser utilizada.
A questão das garagens para HIS, especialmente nas Áreas Centrais, apresenta-se
como um limitante, pois a atual legislação para HIS prevê uma vaga para cada três
unidades habitacionais, não cobertas.
Figura 49 - Percentual de famílias sem automóveis
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Porém, verificamos na figura 49, que apenas 1 ou 2% da demanda de baixa renda para
empreendimentos HIS possuem automóveis.
Tendo em vista o elevado custo de provisão de vagas de estacionamento nos
empreendimentos, esta norma deve ser revista reorientando a proporcionalidade de
vagas, considerando condições de atendimento de transportes coletivos na área em
que vai ser executado o conjunto, podendo atingir a isenção da implantação de vagas
para automóveis.
A cidade de São Paulo encontra-se hoje num momento de transição importante no que
se refere às regras de utilização e apropriação do espaço urbano. Acaba de ser
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aprovado o Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade, com um conjunto de novas
regras que entram em vigor a partir de Janeiro de 2.003, e que terão repercussões no
PAC. O Plano Diretor traz, no entanto, uma série de indefinições que só serão
resolvidas com a revisão da legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo, que
deverá ser encaminhada à Câmara de Vereadores em abril de 2.003, sendo de difícil
previsão o início de sua vigência.
Complementarmente, cada Subprefeitura está elaborando seu Plano Regional - que
detalha o PDE - e que, certamente, trará especificidades e regras locais; no caso do
PAC Subprefeituras da Sé e da Mooca. Ainda, está em elaboração a revisão do
Decreto Municipal de Habitação de Interesse Social, DM 31.601/92, na forma de um
novo decreto a ser aprovado proximamente, mas sem previsão de data. Certamente,
esta nova legislação contemplará os lotes urbanos na produção de unidades de
interesse social.
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3.4. Situação atual dos cortiços nas Áreas Centrais.

3.4.1. Caracterização dos cortiços
O Cortiço é uma solução de mercado, uma moradia alugada, é um produto da
iniciativa privada. Em seus diversos tipos, foi a primeira forma física de habitação
oferecida ao “homem livre” brasileiro da mesma maneira que o aluguel foi a
primeira forma econômica (Villaça,1986. In Kohara, 1999).
A condição física e a localização das moradias são importantes fatores para
determinar a qualidade de vida das pessoas, a opção pela localização da moradia
no caso dos cortiços traz sérios problemas de habitabilidade, bem como uma
relação de grande violência e arbitrariedade de proprietários e intermediários em
relação aos residentes em cortiços, dada a falta de contratos formais e direitos e
deveres que deles resultam.
Os cortiços representam parte da cidade clandestina e irregular, apresentando duas
situações identificadas de ilegalidade, quanto às suas condições físicas e em suas
relações locatícias.
Quanto às condições físicas, como os imóveis encortiçados em geral, são
construções antigas e deterioradas, torná-los cortiços é a alternativa menos
dispendiosa, pois para isso não são necessárias grandes reformas e todos os
espaços existentes podem ser aproveitados para locação (Kohara, 1999: 35).
Em muitos casos, os próprios proprietários têm adaptado o imóvel para essa
atividade e em outros, os locadores chamados de intermediários, o adaptam e o
sublocam.
A lei federal n° 8.245, de 1991, conhecida como a Lei do Inquilinato, reconhece a
existência de habitações coletivas e determina que a soma dos aluguéis pagos
pelos encortiçados não poderá ser superior ao dobro do valor pago pelo
intermediário ao proprietário, e se a lei fossse cumprida limitaria o valor de
locação dos domicílios em cortiços.
Porem o tipo de vínculo de locação mostra a relação informal que há entre o
morador e o locador, pois 73,9% dos casos pesquisados, há apenas contrato
verbal. A pesquisa realizada por Kohara, identificou que 83,3% dos proprietários de
cortiços locam os imóveis para intermediários que os sublocam aos encortiçados.
Um proprietário afirmou que dentre vários imóveis locados que possui, aqueles
utilizados como cortiços, são os que apresentam menos problemas de
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inadimplência. A confirmação de que os cortiços são um bom negócio, foi realizada
por Kohara ao comparar o valor do aluguel cobrado nos cortiços e o valor do
aluguel de mercado, em relação ao valor do imóvel.
No mercado formal, o valor da locação representa de 0,8% a 1,0% do valor do
imóvel. Kohara verificou que o valor do metro quadrado locado de cortiço é 78%
superior em relação às casas térreas, e 41% superior comparando aos
apartamentos e 30,4 % superior aos preços das sobrelojas e salas comerciais.
Verificou também que os proprietários recebem pelo valor da locação de cortiços
recebem 50% acima do valor de mercado (Kohara,1999: 132).
Mesmo a relação de locação sendo informal, na maioria das vezes são exigidas
garantias para a locação do domicilio, sendo que 72,3 % dos moradores tiveram
que deixar um mês de aluguel de garantia. O caderno Revelando o Mercado de
Locação, referente à pesquisa conjuntural de locação residencial da cidade de SP,
realizado pelo SECOVI no segundo semestre de 1998, aponta que uma das
grandes dificuldades na realização de contratos de aluguel residencial é a garantia
solicitada pelo pretendente, cuja forma mais difundida é o fiador (Kohara, 1999: 86).
A função de intermediário é realizada por pessoas cuja relação com os cortiços é
variada, pois 77% deles não moram no cortiço. Locar imóveis transforma-los em
cortiços é uma atividade assumida como profissão por muitas pessoas. Os
intermediários normalmente se identificam por apelidos ou nomes genérico, não dão
recibos dos pagamentos efetuados, conforme centenas de ações judiciais
defendidas pelo Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos (Kohara, 1999:34).
A pesquisa da FIPE – 1997, obteve o valor médio de aluguel de 1,7 salário mínimo,
e as despesas com água 0,2 salário mínimo, despesas com luz de 0,2 salário
mínimo e para o IPTU 0,1 SM, perfazendo um encargo mensal com moradia, em
valores atuais cerca de 440,00 reais.
Como nos cortiços há somente um medidor de consumo de energia elétrica e de
água, os encortiçados são penalizados nas tarifas cobradas por estes serviços. O
que contribui para aumentar o consumo de água e energia elétrica é a falta de
manutenção dos encanamentos e das fiações de eletricidade que são antigos e
provocam perdas e desperdício.
A Sabesp e a Eletropaulo, possuem programas de redução de tarifas, porem estes
programas são pouco divulgados e atingem poucos cortiços, até março de 99, a
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Sabesp tinha implantado a tarifa de economia popular em apenas 30 cortiços de
São Paulo.
Assim a relação de moradia dos encortiçados com o imóvel é transitória e rotativa,
com freqüentes mudanças, marcada pela exploração e arbitrariedade decorrentes
da situação de clandestinidade de contratos informais.

3.4.2.Dimensionamento e perfil socioeconômico da população encortiçada.
Em toda história da evolução urbana da cidade de São Paulo, os cortiços estiveram
presentes. Desde o Relatório da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações
Operárias e Cortiços do Distrito de Santa Ifigênia, de 1893, até o censo do IBGE de
2000, os cortiços constituem a modalidade de moradia de importante parcela da
população paulistana.
As disparidades encontradas no dimensionamento da população de cortiços na
cidade de São Paulo em diferentes períodos podem ser explicadas por um conjunto
de razões. O conceito de cortiço utilizado nos levantamentos muitas vezes pode
abranger outras modalidades de submoradia, como casas coletivas e pensões,
apresentando distorções nas projeções para o conjunto da cidade. Além disso,
diferentemente da favela, nem sempre o cortiço apresenta externalidade da sua
condição, dificultando o reconhecimento das edificações que se apresentam
internamente encortiçadas.
Num levantamento apresentado em 1968 por ocasião do Plano Urbanístico Básico
de São Paulo, é estimada em 9,3% a parcela da população habitando cortiços.
Ainda em estimativas do poder municipal, em 1980, uma crise econômica
aumentou o encortiçamento nas áreas centrais atingindo cerca de 17% da
população paulistana. Em diagnóstico realizado para subsidiar a elaboração do
Plano Diretor da Cidade, a Secretaria Municipal de Planejamento estimava em 1989
que 28% da população morava em cortiços, num total de três milhões de pessoas.
Este número foi aferido a partir da constatação do aumento na demanda por
creches e aumento da densidade habitacional sem o equivalente em verticalização
de edificações. Assim trata-se de estimativa baseada em dados secundários e não
de sondagem especifica sobre o tema.
Em 1994, a Secretaria Municipal de Planejamento encomendou à Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, levantamento sobre a ocorrência de
favelas e cortiços na cidade de São Paulo. Por se tratar de pesquisa realizada com
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metodologia específica para o levantamento destas modalidades de submoradia,
ela se tornou a principal referência sobre o dimensionamento dos cortiços em São
Paulo, identificando os distritos com maior concentração deles.

Figura 49 – Mapa de Incidência de Cortiços - FIPE- 1994
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A pesquisa FIPE teve caráter amostral e suas projeções estimaram a população
encortiçada do município em 600.000 pessoas.
O Centro de Estudos de Cultura Contemporânea – CEDEC elaborou para a CDHU em
1999, um relatório apresentando uma análise conclusões qualitativas sobre os dados
levantados pela FIPE, para subsidiar a formulação do Programa de Atuação em
Cortiços, baseado no pressuposto que a situação habitacional irregular da sublocação
de um cortiço significa uma exclusão imediata dos direitos legais previstos nos
contratos formais de mercado. Foi utilizada a metodologia de exclusão social
(Sposati), para aferir os indicadores de exclusão dos serviços e equipamentos
existentes no entorno dos cortiços que determinam a qualidade de vida e o
desenvolvimento humano desta população.
O relatório destaca os aspectos das condições socioeconômicas e de habitação, e
traça uma caracterização geral das condições de vida das populações encortiçadas. O
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cortiço constitui alternativa única (sem tentativa de outro tipo de habitação) para 70%
da população, segundo FIPE (1994). Este dado ressalta que além do fator
orçamentário, a opção pelo cortiço está relacionada ao processo de migração e
oportunidade de trabalho. Os migrantes, que constituem 63,8% da população (FIPE,
1994), estruturam sua vida na cidade a partir do ponto de chegada, por intermédio de
uma rede social de parentes e conterrâneos. Existe uma alta taxa de chefes de família
jovens (entre 15 e 34 anos – 54%), sendo importante a proporção de mulheres chefes
de família 32%, acima da média do município.
O nível de escolaridade dessa população é baixo: 58,7% dos encortiçados com menos
de 15 anos não concluíram o primeiro grau (menos de quatro anos de escolaridade).
Comparando com os dados para a Região metropolitana verificamos que a proporção
de indivíduos com 10 anos ou mais com menos de quatro anos de escolaridade é de
cerca de 27%.
Quanto ao emprego e renda, 45,9% da população encortiçada é economicamente
dependente, sendo que, do total dos moradores, 42,8% estão integrados ao mercado
de trabalho. A renda média dos chefes de família é de 3,5 salários mínimos, enquanto
a das mulheres chefes de família é de 2,5 salários mínimos.
Metade dos moradores de cortiços têm conhecimento dos movimentos de moradia,
entretanto 55,8% não lutam por melhor moradia, e 30% destes assumem estratégias
individuais. A pequena parcela dos que participam de movimentos organizados por
moradia, cerca de 2,7%, está na cidade há mais de 5 anos.
“Exclusão social é a impossibilidade de poder partilhar da sociedade e leva à
experiência da privação, da recusa, do abandono e da expulsão, inclusive com
violência, de uma parcela significativa da população” (Sposati, 1996)
O mapa da exclusão compara os diversos indicadores de qualidade de vida da
população, estabelecendo inter-relações entre os indicadores socioeconômicos, em
campos conceituais que definem a exclusão social: autonomia; qualidade de vida;
desenvolvimento humano e equidade. O sentido de conhecer a correlação entre
incluídos e excluídos possibilita uma nova visão do território urbano e propicia bases
para a formulação de propostas de alteração da situação, ao indicar os padrões
mínimos de autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e equidade a
serem buscados.
Na análise desenvolvida pelo CEDEC utilizando essa metodologia, os dados
existentes sobre cortiços foram comparados com os indicadores de exclusão/inclusão
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social, permitindo o reconhecimento da situação dos cortiços em relação aos distritos
da cidade.
Os parâmetros utilizados na análise foram:
Campos
Autonomia

Qualidade de vida

EXCLUSÃO SOCIAL
Desenvolvimento humano

Equidade

Variáveis*
Renda
Emprego
Indigência
Qualidade ambiental
Qualidade dos domicílios
Uso do tempo útil
Propriedade
Investimentos imobiliários
Déficit de serviços sociais
Escolaridade dos chefes de família
Estímulo educacional
Longevidade
Mortalidade infantil
Violência
Mulheres não alfabetizadas
Mulheres chefes de família

* Cada variável é formada por um ou mais indicadores

A análise demonstra que os moradores de cortiços apresentam alto grau de
exclusão, estando em melhor condição do que apenas dois distritos do município
de São Paulo: Lajeado e Jardim Helena. De modo a analisar espacialmente
algumas das principais características dos cortiços, as análises apresentadas a
seguir consideraram o Município de São Paulo dividido em cinco grandes regiões,
formadas a partir do agrupamento das 20 regiões administrativas, quais sejam:
•

Centro: Lapa, Pinheiros, Sé;

•

Norte: Freguesia do Ó, V. Maria/ V. Guilherme, Pirituba/Jaraguá, Perus e
Santana;

•

Sul: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro e Santo Amaro;

•

Leste: Itaquera, São Miguel Paulista, Penha, São Mateus;

•

Sudeste: Ipiranga, Mooca, Vila Mariana e Vila Prudente.

A partir desta divisão observa-se que a distribuição espacial dos cortiços nas cinco
grandes regiões é homogênea. É importante notar que algumas administrações
regionais que compõem a região sudeste estão muito próximas da central e que
juntas configuram quase 50% do total dos cortiços do município.
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Figura 50 - Distribuição proporcional de cortiços por setor
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Mas apesar da baixa aglomeração dos cortiços no centro, as condições de
habitabilidade em geral são piores que nas outras regiões. Os cortiços desta região
estão em sua grande maioria em imóveis adaptados, ou seja, imóveis cujo uso original
não previa a habitação de um grande número de indivíduos, como pode ser verificado
no item pessoas por bacia sanitária no gráfico abaixo.

Figuras 51 a 54 – Características de habitabilidade dos cortiços no município de São
Paulo.
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Figura 55 – Variação em torno da renda média dos chefes de família dos cortiços do
município de São Paulo

Para efeito de comparação, à renda média dos

Variação em torno da renda mensal
dos chefes dos cortiços

encortiçados levantada pela pesquisa FIPE/94
foi atribuído o valor 100 e computadas as

norte
100

diferenças percentuais de cada região.

92,9

sul
103,4

92,3

Com relação ao rendimento médio dos chefes

leste

de família, moradores do setor Centro têm

74,5

131,8

sudeste
média

renda de 31,8% superior à média das demais
regiões encortiçadas.
Fontes Fipe (1994) Cedec (1999)

A partir desses dados estatísticos e das comparações acima, podemos concluir que os
moradores de cortiços, em relação ao conjunto da população, apresentam as piores
condições de qualidade de domicílios, equidade, autonomia e desenvolvimento
humano. A situação dos moradores de cortiços é melhor apenas no que se refere à
qualidade ambiental e ao uso do tempo útil, devido ao fato dos cortiços estarem
inseridos em zonas urbanizadas e, em geral, próximos aos locais de trabalho.
Analisando os resultados da Pesquisa FIPE, pudemos comparar a situação dos
diferentes setores encortiçados da cidade e a qualidade de cada um deles. Podemos
concluir que o centro e setores anexos apresentam grande concentração de cortiços
podendo atingir 50% de todo o universo encortiçado.
O Censo de 2000 também apresenta dados sobre a situação habitacional da cidade
de São Paulo. Porém, os indicadores que apontam a modalidade habitacional de
cortiço, podem identificar uma situação parcial do problema,baseados em diferentes
conceitos de multifamiiaridade convivente.

Figura 56 - Situação de moradia – Município de São Paulo – IBGE 2000
População do Município – 10,5 milhões

6%
19%

centro

0,1%
Legal e autoconstrução
Favelas
Cortiços
75%

Moradores de rua
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Levantamentos realizados pela CDHU, SEADE em 2001, para subsidiar a formulação
do Programa de Atuação em Cortiços, no perímetro definido para implantação do
programa, identificaram 1.861 cortiços, com aproximadamente 18.571 moradias e uma
população estimada em cerca de 40.000 pessoas.
A pesquisa SEADE/2002 foi aplicada nos setores de intervenção do Programa de
Atuação em Cortiços da CDHU e teve como objetivo conhecer o universo de análise
de imóveis encortiçados para estabelecimento de estratégias de intervenção, bem
como conhecer o perfil socioeconômico da população encortiçada para aferir sua
capacidade de financiamento habitacional.

Figura 57 – Mapa de localização dos setores PAC

1 - Setor 1 - PARI
2- Setor 2 - BRÁS
3 - Setor 3 - BELEM
4 - Setor 4 - MOOCA
5 - Setor 5 - CAMBUCI
6 - Setor 6 - LIBERDADE
7 - Setor 7 - BELA VISTA
8 - Setor 8 - SANTA CECÍLIA
9 - Setor 9 - BARRA FUNDA

Os dados da pesquisa socioeconômica, relativos ao número de domicílios, famílias e
pessoas por imóvel encortiçado mostram, como tendência geral, que os cortiços
localizados nos setores Bela Vista, Liberdade e Santa Cecília apresentam as
densidades mais elevadas, enquanto aqueles localizados no Belém e na Mooca têm
densidade mais baixa. Assim, entre os primeiros, tem-se médias superiores a 26
pessoas por edificação encortiçada, enquanto nos cortiços do Belém residem, em
média, 19,62 pessoas, e nos da Mooca, 15,03.
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Figura 58 - Número médio de pessoas nas edificações encortiçadas, por setor Município
de São Paulo - dezembro /2001 a abril/2002

26,32
20,48

28,42
19,62

21,36

28,21

20,76
15,03

Barra
Funda

Bela Vista

Belém

Brás

Cambuci

Liberdade

Mooca

Santa
Cecília

Fonte: Fundação SEADE. CDHU – Pesquisa socioeconômica.
Nota: Inclusive as famílias cujas entrevistas foram incompletas.

Comportamento semelhante é observado em relação ao número de domicílios por
edificação. Nos setores da Bela Vista, Liberdade e Santa Cecília tem-se a média de 10
domicílios por edificação e no Cambuci e na Mooca, a média é da ordem de seis
domicílios. Correlacionado a esses resultados, o número médio de famílias por cortiço
aponta na mesma direção. Apesar da predominância de uma família por domicílio,
é preciso assinalar que a média de famílias por edificação encortiçada mostra ligeira
elevação em relação à de domicílios, um comportamento que é verificado em todos os
setores de intervenção do programa. Em média, os cortiços localizados em Santa
Cecília contam com a maior densidade de famílias (12,23) e, no outro extremo, os da
Mooca, com a mais baixa densidade (6,19 famílias).
Figura 59 - Número médio de famílias em edificações e de domicílios em edificações, por
setor - Município de São Paulo - dezembro/2001 a abril/2002

11,23
9,01 8,79

Barra
Funda

10,21
8,01 7,18

Bela Vista

Belém

Domicílio / Edificações
10,28 9,83
7,52 6,76

Brás

Cambuci

Fonte: Fundação SEADE. CDHU – Pesquisa socioeconômica.
Nota: Inclusive as famílias cujas entrevistas foram incompletas.
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Figura 60 - Perfil socioeconômico - Renda familiar total - São Paulo
100,0

Percentual

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Nº de
Famílias
Belém

1916

Sem Renda

Menos de 1 SM

De 1 SM a menos de 3 De 3 SM a menos de 5 De 5 SM a menos de
SM
SM
10 SM

10 SM ou mais

Sem Declaração
Renda

6,2

2,3

58,3

24,0

7,5

1,0

0,4

Barra Funda

1742

3,2

1,0

39,7

33,9

20,0

1,5

0,4

Brás

1611

4,5

2,0

50,9

24,7

15,5

1,9

0,1

Bela Vista

3466

5,4

2,8

43,7

27,3

17,1

2,2

1,1

Cambucí

1210

3,8

3,8

53,3

26,7

10,7

1,5

0,0

Liberdade

3268

6,9

4,2

51,4

24,4

11,6

1,1

0,0

Mooca

1018

4,0

1,7

42,7

30,1

17,14

3,84

0,26

Santa Cecília

6,68

0,79

46,76

25,93

14,93

2,55

2,36

Pari

4,62

3,85

45,21

26,50

14,62

3,16

2,05

Total

5,0

2,7

47,5

26,9

14,5

2,2

0,9

Nº de famílias estimado = nº de moradias * 1.09
Fonte Fundação SEADE

Não cabe comparação do dimensionamento de cortiços no Município de São Paulo
entre as duas pesquisas, pois foram adotadas metodologias diferenciadas entre a
FIPE e a Fundação SEADE e aplicadas em diferentes parcelas do território da cidade.
De toda forma, alguns dados confirmam a situação de ocupação dos cortiços. Os
dados gerais do dimensionamento confirmam que as projeções realizadas
anteriormente não partiram do mesmo conceito sobre o significado da situação
habitacional denominada “cortiço” e que o dimensionamento correto dos cortiços no
município de São Paulo demanda ainda a realização de um censo específico.
A projeção desses números para o restante da cidade de São Paulo, não poderia ser
feita com os dados levantados pela FIPE, muito menos com os números estimados na
década de 80 pela Prefeitura Municipal.
”Pode-se afirmar, no entanto que os moradores de cortiços na cidade de SP
constituem uma metrópole, a maior parte destas habitações localizam-se me
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bairros centrais, especialmente aquelas construídas nas primeiras décadas do
século XX.”.(Maricato, 1994).

3.4.3. Tipologias dos imóveis encortiçados no município de São Paulo
Os cortiços espalham-se pelos centros dos bairros de urbanização mais antiga e
consolidada da cidade e se caracterizam como habitações com condições de
habitabilidade precárias, sobreposição de usos dos cômodos, equipamentos
sanitários, tanques e acessos de uso comum e sempre com a contrapartida do
pagamento de aluguel a preços extremamente altos. Em compensação a este quadro
de risco e insalubridade, a alternativa pelas áreas centrais apresenta os atrativos da
proximidade ao trabalho e a equipamentos urbanos (Schor/Borin, 1997).
As tipologias dos imóveis encortiçadas apresentam características diferenciadas,
sendo encontradas desde edificações horizontais, como casarões, sobrados, vilas ou
construções de fundo de quintal, até edifícios de apartamentos - os cortiços verticais.
Quanto à tipologia dos imóveis encortiçados levantados pela Fundação SEADE,
encontramos a seguinte distribuição:

Figura 61 – Tipologias dos imóveis encortiçados.

Imóveis encortiçados por tipologia
1%
47%
52%

casa térrea
sobrado
edifício
Fonte: Fundação SEADE,2001.

As casas térreas invariavelmente construídas neste período são a tipologia que sofreu
maior descaracterização pelas adaptações feitas para subdividi-la em um conjunto de
moradias e freqüentemente apresenta externamente os sinais de degradação talvez
pela limitação de espaço e de domicílios existentes.

103
Figura 62 e 63 – Cortiços térreos na Mooca

fotos SEADE/ arquivo CDHU

Figuras 64 e 65 – Imóveis térreos encortiçados em Santa Cecília.

Aproximadamente 80% das edificações correspondem a imóveis degradados, com
construção datada do início do século XX. Estas edificações encortiçadas remetem ao
livro de Márcia Lucia Pinho que fez um extenso levantamento sobre as tipologias
habitacionais produzidas em São Paulo no período de 1870 a 1914.
O levantamento destas edificações aponta inúmeras casas isoladas com muitas
denominações: casa própria, pequena casa, chalézinho, pequena casa de operário,
casinha de operário e casa de operário. As exigências menos rigorosas quanto às
dimensões e conseqüente economia, provavelmente incentivavam seus proprietários a
denominá-las assim. São casas que têm quase sempre a mesma distribuição: sala
voltada para a rua; depois os quartos com janelas que se abrem para um corredor
lateral; cozinha nos fundos, ligando-se à sala através dos quartos; por vezes, uma
latrina nos fundos. As janelas são altas e amplas, elevadas em relação ao nível do
passeio.
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As janelas da sala eram voltadas para a rua, tendo as casas praticamente o mesmo
pé-direito. Algumas vezes havia um recuo lateral no qual existia portão de ferro. A
platibanda tornava-se obrigatória no período urbano (Dias, 1989).

fotos SEADE/ arquivo CDHU

Figuras 66 e 67 – Edificações unifamiliares isoladas encortiçadas no Belém.

Formava-se um conjunto de casas enfileiradas, com uma ou duas janelas e uma porta
ou um portão com gradis voltados para rua. Variavam os desenhos de caixilhos –
muitas vezes com vidro colorido, das portas, dos gradis e os ornamentos que existiam
nas fachadas emoldurando platibandas, janelas e portas.
Estas características podem ser facilmente encontradas nos imóveis encortiçados,
onde 30% são geminados e com planta original conforme descrita pela autora:
“As casas eram construídas com cozinha, sala e um, dois ou três quartos. Embora
sejam encontradas varanda e alcova, há também as novidades: a sala de visitas,
a sala de jantar e o gabinete demonstram talvez um início de maior zoneamento
interno da casa, devido a idéias européias, novos equipamentos, novos móveis e
novos objetos” (DIAS, 1989).
Observando as plantas podemos ver cortes onde o soalho está elevado em relação ao
nível do solo, com porões com grades e telhados com calhas.

Os imóveis

encortiçados identificados na mesma pesquisa SEADE levantam que cerca de 25%
das edificações encortiçadas apresentam porões.
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Figuras 68 e 69 – Cortiços na Barra Funda
Sobrados com fachada e planta do final do séc. XX

Fonte: SEADE 2001 arquivo CDHU.

Existe deste período, um conjunto representativo de palacetes encortiçados
encontrados nos bairros de Santa Cecília, Bela Vista e no Brás. Os palacetes
apresentam menor degradação de fachada e muitas vezes são utilizados como
pensões.
Nos anos 20, as casas apalacetadas francesas apresentam o ecletismo a todo vapor,
sendo cada residência individualizada, mesmo com um eventual vocabulário repetido,
cada modelo é diferente (Verissimo/Bittar,1999).

Figura 70 – Cortiço na Bela Vista
Fonte: SEADE 2001/ arquivo CDHU.

106

Figura 71,72 e 73 – Cortiços na Bela Vista e Brás.
Fonte: SEADE 2001/ arquivo CDHU.

Dentre as variações encontradas nos sobrados as mais freqüentes são os renques de
casas construídas a partir dos anos 30 para aluguel, localizadas na testada da rua ou
organizadas em vilas.
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Figuras 74 e 75 – Renque encortiçado no Brás

Figuras 76 e 77 – Renque de sobrados encortiçados em Santa Cecília
Fonte: SEADE / arquivo CDHU

Além das tipologias habitacionais adaptadas para cortiços, existem as concebidas
para moradia, como os tradicionais corredores de quartos em quintais. Eles existem
por toda a cidade e podem ser localizados atrás de um estabelecimento comercial ou
em miolo de quadras, com acesso lateral por uma porta ou corredor. Retomam as
descrições do Relatório da Comissão e Inspeção de Casas Operárias e Cortiços de
1893, com grande fidelidade às imagens do começo do século do tradicional cortiço
de fundo de quintal.
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Figuras 78 e 79 - Fachada e fundos - Cortiços na Barra Funda

Fonte: SEADE/CDHU

Figuras 80, 81, 82 e 83 – Fachada e fundos – Cortiços no Belem

.
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Figuras 84 e 85 – Cortiços verticais em Santa Cecília

Fonte: SEADE/CDHU.

Também bastante raros são os imóveis edificados para outros usos, adaptados para
moradia representando menos de 0,5% do universo. Entretanto, apresentam as piores
condições de salubridade e risco com adaptações precárias e nenhuma privacidade.

Figuras 86 e 87 – Galpão e antigo teatro ocupados por moradias no bairro do Brás.
Fonte: SEADE/CDHU.
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Quanto à parte interna da edificação, ela é usualmente subdivida precariamente e
densamente ocupada, apresentando arranjos inusitados como a instalação de jiraus,
criando um segundo andar, normalmente em casarões com pé-direito de
aproximadamente 3 metros.
A pesquisa realizada por Kohara, identificou que 22% das famílias encortiçadas vivem
em áreas de até 6,0 m², enquanto o Código de Obras estabelece que a área mínima
por cômodo a ser utilizado para repousos e estar de ser de 5,0m². A área média dos
domicílios, sem considerar a as áreas comuns é de 11,9 m², com a média de 2,9
pessoas por domicílios teremos a densidade de 2,9 pessoas por domicilio teremos a
densidade de uma pessoa para cada 4,1 m².
Os domicílios podem ser definidos por divisórias improvisadas de tecidos ou papelão
e, em casos mais extremos, os domicílios são apoiados em elementos da edificação
que nem mesmo configuram um cômodo fechado e independente.
Estas adaptações precárias incluem as ligações de eletricidade e água que produzem
situações de risco iminente e grande insalubridade.
No levantamento realizado pela SEADE/CDHU, foram identificadas quanto ao arranjo
interno, alguns indicadores de salubridade:
•

Não há divisórias internas

80,9%

•

Único cômodo para dormitório

92,4%

•

Dormitórios sem janelas

18,7%

•

Banheiro coletivo

87,0%

•

Tanque de lavar roupa coletivo

90,2%

•

Cozinha no cômodo

89,0%

Figura 88 - Domicílio em porão escavado

Figura 89 - Domicílio embaixo de escada
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Figura 90 - Adaptação para aproveitamento
pé-direito

Figuras 92, 93 e 94. Áreas de lavagem
comuns.

As áreas molhadas são coletivas e
apesar da cozinha estar instalada dentro
do domicilio a lavagem dos utensílios é
feita no mesmo tanque em que são
lavadas as roupas.
Fonte: Arquivo CDHU Foto SEADE/2001

Figura 91 - Domicílio adaptado em corredor

METODOLOGIA PARA ANÁLSE DE VIABILIDADE DE EMPREENDIENTOS DE
INTERESSE SOCIAL EM ÁREAS CENTRAIS

CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III
Metodologia para análise de viabilidade de empreendimentos de interesse
social em Áreas Centrais

1. Referências metodológicas
Descrevemos duas experiências metodológicas de análise de potencial de utilização
de imóveis para reciclagem ou reforma para empreendimento de baixa renda. Estas
metodologias foram realizadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo em períodos e
contextos diferenciados e constituem referências para a metodologia que propomos.
Partem dos mesmos parâmetros e variáveis urbanísticas e diferenciam-se
fundamentalmente pelas tipologias das edificações analisadas. São metodologias
comparativas de pré-análise de um conjunto de imóveis, que têm como resultado as
melhores condições e oportunidades para uma intervenção.
A primeira compara um conjunto de quatro edifícios fabris, localizados no bairro do
Ipiranga, para verificação de viabilidade de intervenção. A metodologia foi realizada
por SEHAB/ HABI1, em 1991, O relatório “Avaliação de edifícios industriais para a
implantação do Programa de Cortiços no bairro do Ipiranga“, descreve a metodologia
empregada nessa análise, buscando o melhor custo para projeto de arquitetura. Foi
realizada no contexto do Programa de Cortiços, e o projeto de reciclagem das
edificações industriais adaptadas para habitações seria destinado aos moradores de
cortiços do entorno, no bairro do Ipiranga.
A metodologia utilizada analisou quatro edificações, através de matrizes compostas de
variáveis de três ordens: financeira, construtiva e funcional. Foram atribuídos pontos,
de acordo com cada item:
1.

localização (arruamento, benfeitorias, vizinhança, ambiente físico);

2.

edificações próprias (implantação, estado físico interno, estado físico externo;
condições ambientais internas);

3.

espacialidade (setorização, estabilidade, flexibilidade, adaptabilidade);

4.

avaliação dos custos (terreno e edificação).

Reproduzimos a tabela resumo final, que classifica as edificações:

1

O trabalho foi coordenado pelo arquiteto Cláudio Manetti, com consultoria técnica do prof. Khaled
Ghoubar, da FAU/USP.
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Quadro 6 - Classificação das fábricas quanto às melhores condições para a implantação
do conjunto habitacional.
Item

Localização

Edificações
Próprias

Espacialidade

Custos

TOTAL

Nº tab
relat

Espécie

Nota
max
atrib

10
Arruamento
10
Benfeitorias
10
Vizinhança
Ambiente físico
10
externas
Tab. 5 Implantação
20
Tab.6 Est. Físico ext
20
Tab.7 Est. físico iInt.
20
Tab.8 Cond.
amb.
20
Internos
Rel. 9 Setorização
20
Rel.10 Estabilidade
20
Rel.11 Flexibilidade
10
Rel.12 Adaptabilidade
10
Tab. 13 Constr. atuais
20
Tab. 14 Terreno
10
Tab. 15 Intervenção
20
Em
nº
de
230
pontos
Índice base 100
1º colocado
Tab. 1
Tab. 2
Tab. 3
Tab. 4

Lutfalla
Conceito Nota
Básico
Ótimo
9
Ruim
4
Regular
6
Reg/bom
7

Meiatex
Conceito
Básico
M.bom
Ruim
Regular
Regular

Not
a
8
4
6
6

Sta Olympia
Conceito Nota
Básico
MB/otimo
9
Ruim
4
Regular
6
Regular
6

Bom Pastor
Conceito
Nota
Básico
MB/ótimo
9
Regular
6
Regular
6
Reg/bom
7

Reg/bom
Ruim
Ruim
Ruim

14
3
3
6

Ruim/reg
Ruim
Ruim
Regular

12
9
5
12

MB/otimo
Regular
Regular
Reg/bom

18
11
13
14

Ótimo
Bom
Bom
M. bom

Ruim/reg
Ruim/reg
Reg/bom
Reg/bom
Ruim
Reg/bom
Ruim
Ruim

10
10
7
7
5
7
5
107

MB/otimo
Ruim/reg
Ruim/reg
Ruim/reg
Ruim/reg
Otimo
Ruim
Ruim

18
10
5
5
10
10
5
103

Ruim/reg
Ruim/Reg
MB/Otimo
MB/Otimo
Ruim/Reg
Ruim/Reg
Ruim/reg
Regular

MB/otimo
10
Otimo
10
Otimo
9
MB/otimo
9
Otimo
10
5
Reg/bom
Otimo
10
144 M. bom

52

52

73

Os pontos atribuídos obedeceram a uma relevância na economia da ação projetual.
Foi elaborado projeto de reciclagem da fábrica, entretanto o projeto nunca foi realizado
e a experiência, infelizmente, ficou apenas no campo teórico.

Figura 95 - Fábrica Santa Olympia – Ipiranga SP

Fonte: Arquivo CDHU/Bebel Bertoncello/1990

20
15
16
15

100

18
20
10
9
20
7
20
198
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A segunda metodologia consiste em trabalho realizado pela SEHAB/ Pró-Centro –
Programa de Valorização do Centro de São Paulo2.

Em 2001, foi realizado um

levantamento de edifícios vagos nas Áreas Centrais, passíveis de análise para
aproveitamento habitacional. A autora apresentou uma análise comparativa de
edifícios visando verificar a viabilidade de reformas e reciclagens para uso
habitacional.
A partir desta análise tipológica do parque edificado da região de São Paulo, foram
caracterizadas as tipologias construídas entre as décadas de 30 e 60, quais suas
características de projeto e construtivas (tecnologias utilizadas no período) e potencial
para reforma, através do levantamento dos principais condicionantes para a
recuperação destes imóveis para a reciclagem. Foram analisados plantas de 76
edificações, localizadas na área central, e priorizados 26 edifícios: sendo 11
residenciais, oito comerciais e quatro hotéis. A premissa de projeto contemplava a
obtenção de unidades habitacionais de cerca de 35 m². Sistematizado numa matriz de
possibilidades tipológicas, o imóvel produzido em determinado período de tempo, com
planta para determinado uso, pode ter verificadas as variáveis que representam
limitantes ou oportunidades para a sua reciclagem.

2. Contexto da aplicação: Programa de Atuação em Cortiços - PAC
Apesar do consenso técnico sobre a oportunidade de reciclar-se bairros com transição
do uso industrial, a metodologia de análise e viabilidade de reciclar estas áreas é tema
que demanda sistematização e definição de abordagens metodológicas adequadas.
A metodologia para análise comparativa de imóveis encortiçados foi desenvolvida a
partir da formulação de um Programa contemplando os aspectos globais de
intervenção em áreas urbanas consolidadas e ocupadas por uma população residente
que constituirá nos futuros beneficiários da intervenção pública. A metodologia foi
desenhada a partir de duas vertentes: revitalização de Áreas Centrais degradadas e
melhoria da qualidade de vida da população moradora em cortiços. Para a formulação
de um Programa a ser implementado em Áreas Centrais, foi considerado um conjunto
de premissas:

2

Trabalho apresentado pela arquiteta Alejandra de Vecchi no Seminário Internacional sobre Reabilitação
de Edifícios para uso habitacional: tecnologia da reforma, realizado para o Pró-Centro da Prefeitura
Municipal de São Paulo.
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Definição territorial
Aproveitamento de lotes urbanos

Áreas Centrais
! potencialidade/ adensamento
! reciclagem e reforma
! diversificação de tipologias/ verticalização /usos mistos
! indução de operações de requalificação urbana

Demanda

! moradores de cortiços
! autofocalização para solução da moradia/participação

Política de acesso

! atendimento à famílias em cortiços identificados para
intervenção
! subsídios antecipados e fixos
! novas formas de comercialização: concessão onerosa e
carta de crédito

Gestão

! Acompanhamento e monitoramento
! gestão de proximidade

O Programa conta com recursos do Estado e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento em duas etapas3 de implantação. Para a primeira etapa foi
dimensionado atendimento a cerca de 5.000 famílias. As intervenções no âmbito
habitacional podem ser realizadas pelo agente executor do Programa (CDHU) bem
como através de convênios com órgãos públicos, ONGs ou pela iniciativa privada nos
âmbitos institucionais.
Tendo em vista que a intervenção do Programa se restringe ao atendimento a cerca
de 4% da demanda estimada pela Fipe/1994, deveria ser estabelecida estratégia para
priorização das intervenções.
No planejamento global do Programa, foram levantados os principais indicadores
referentes às principais diretrizes para sua implantação.
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Quadro 7 – Variáveis de análise físicas e sociais PAC

Objetivos
! Melhoria da
qualidade de
vida
das
famílias
encortiçadas;

Diagnósticos
! Situação
existente;

Indicadores
! Condições hidro-sanitárias e rede elétrica, sistema de
rede pluvial, ventilação e iluminação, estabilidade
estrutural, higiene e conservação do imóvel, convívio
com animais domésticos, doenças infecto-contagiosas,
adensamento, privacidade das famílias;

! Condicionantes
! Sistema viário, zoneamento, uso e ocupação do solo,
urbanísticos
e
compatibilização de propostas de outros órgãos
legais;
públicos na área, imóveis com interesse histórico,
equipamentos públicos básicos (saúde, educação,
cultura, lazer, etc.), enchentes, coleta de resíduos
! Revitalização
sólidos, sinalização de trânsito, condições de tráfego,
de áreas de
áreas verdes, calçadas arborizadas, condição
urbanização
fundiária, sistema de abastecimento;
consolidada
que
! Índice de comprometimento da renda familiar por
concentram
moradia, número de famílias por imóvel, composição
! Condições
significativo
familiar, renda familiar, situação ocupacional,
socioeconômicas:
número
de
profissão, escolaridade, valor do aluguel, taxas de
cortiços
serviços, uso do imóvel, tempo de existência e do
morador no cortiço, condições sanitárias e ambientais
do imóvel, divisão dos espaços individuais e coletivos,
organização interna dos moradores e vínculos com
outras entidades, inadimplência de serviços públicos,
índices de violência e acidentes.
! Parcerias governamentais e não governamentais:
inserção da população em Programas de capacitação
profissional, geração de renda, atendimentos
específicos
a
jovens,
crianças
e
idosos,
encaminhamento a serviços comunitários existentes,
absorção de demanda reprimida, adequação de
critérios de elegibilidade às condições da população,
fomento a ONGs e Associações representativas,
elaboração de projetos de educação sanitária e
ambiental envolvendo a população.
Fonte: Relatório de Progresso PAC / CDHU – Ductor – outubro 2000

O quadro 7 foi organizado com as principais variáveis de análise. Elas estão
relacionadas aos três aspectos fundamentais da análise: diagnóstico da situação
existente, levantamento do perfil socioeconômico da demanda e conhecimento dos
condicionantes urbanísticos legais para a proposição de intervenções.

3

O recurso total para o Programa é da ordem de US$ 220 milhões (50% BID/ 50% CDHU) dimensionados
para duas etapas de intervenção: US$ 70 milhões para o período 2002/2005 e US$150 milhões para 2006
e 2009.
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As propostas para esses imóveis devem ser consolidadas do ponto de vista
arquitetônico, social e econômico. Para a consecução dos objetivos de revitalização de
Áreas Centrais e melhoraria da qualidade de vida das famílias encortiçadas, numa
realidade tão dinâmica como se caracterizam os cortiços, todos os agentes devem ser
envolvidos na elaboração de planos de intervenção: a população moradora,
proprietários, parceiros públicos e privados.4
Para alcançar os objetivos do Programa foram criadas diferentes modalidades de
atendimento habitacional, que atendam às possibilidades de pagamento e às
necessidades básicas desta população.

DIAGNÓSTICOS

ANÁLISE E
SIMULAÇÕES

PROJETOS

2.1. Diagnóstico social – inserção das famílias encortiçadas
Em termos das necessidades básicas, os moradores encortiçados das Áreas Centrais
contam com um aspecto favorável: de modo geral, notadamente no setor da saúde e
educação, a rede implantada de equipamentos públicos nesta região está
dimensionada para atender a população, conforme a avaliação dos próprios órgãos
setoriais. Entretanto, dada a abrangência do Programa, é previsto que ocorram
diversidades nos diferentes setores básicos de intervenção.
Para o levantamento dos recursos existentes nos setores básicos de intervenção, o
critério adotado é o da acessibilidade da população de baixa renda, tanto do ponto de
vista dos pré-requisitos exigidos para inclusão, como nos de custo. Nesta dimensão,
são considerados os equipamentos, serviços e organizações que atuam na área e no
seu entorno (raio de aproximadamente 2 km).
Os objetivos da identificação dos equipamentos existente nos setores básico de
intervenção do PAC são:
a) possibilitar a identificação da rede de serviços disponíveis à população e sua
capacidade de absorver a demanda setorial do Programa, bem como compatibilizar
os critérios ou cronogramas de atendimento em função da especificidade do grupoalvo. A caracterização da demanda reprimida fundamenta a negociação com

4

Nota da autora: O dinamismo dos cortiços deve-se ao caráter temporário e rotativo de permanência das
famílias e do uso do imóvel como cortiço.
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órgãos públicos e entidades não governamentais visando ampliar o atendimento,
sendo este canal essencial para a consecução dos objetivos do PAC;
b) possibilitar o conhecimento da população quanto aos recursos existentes, através
de manuais de orientação, indicando sua localização, o serviço oferecido e os prérequisitos para sua utilização;
c) verificar o atendimento das famílias encortiçadas nos equipamentos localizados nos
setores de intervenção e as possibilidades de parcerias no PAC.
Em uma intervenção que não se esgota na execução das obras, o estabelecimento de
parcerias é estratégia que garante a complementaridade das ações.
A solução habitacional interfere significativamente nas condições de vida da população
e, principalmente, na cultura brasileira. Ela é também fator de segurança da família.
Mas, para alterar as condições de vida das famílias de baixa renda, a solução
habitacional deve estar associada a outros Programas sociais como: de geração de
renda, apoio às crianças e jovens em atendimentos específicos, creche para crianças,
projetos de educação sanitária e ambiental, etc.
Todos os projetos sociais que complementam o atendimento do Programa devem ser
articulados com os órgãos públicos responsáveis pelas políticas setoriais; com as
organizações não governamentais, com a iniciativa privada, contando efetivamente
com a participação dos beneficiários e seus representantes formais e informais. O
diagnóstico social engloba também o levantamento do perfil socioeconômico das
famílias encortiçadas, pois a intervenção deverá ser adequada aos parâmetros físicos
bem como aos parâmetros sociais de tamanho das famílias e de capacidade de
financiamento relativo a renda familiar.

2.2. Diagnóstico físico
O Programa estabeleceu uma abordagem setorial para o perímetro definido para
intervenção, cada um com cerca de 40 quadras, identificando os imóveis encortiçados
passíveis de intervenção.
O diagnóstico físico compreende duas etapas: análise urbanística e análise física dos
imóveis encortiçados. A análise urbanística compreende a análise de toda a infraestrutura existente e o conhecimento da paisagem e da dinâmica urbana do setor. O
conjunto de mapas temáticos relacionados ao de localização dos cortiços estabelece
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os subsetores degradados e as principais áreas para prospeção de cortiços a sofrerem
intervenções.
Numa segunda aproximação, é caracterizado o imóvel encortiçado, identificada sua
localização na quadra, forma e tamanho do lote, situação de conservação e
dimensionamento, permitindo uma análise comparativa para priorização das
intervenções.

2.3. Estudos de Viabilidade
Os estudos de viabilidade são simulações de intervenção nos cortiços e devem partir
da análise de um conjunto de diretrizes: os condicionantes legais, as interferências no
setor do projeto e conhecimento dos preços praticados no mercado de imóveis no
setor. Parte-se da análise da edificação existente e das oportunidades de manutenção
da mesma através de reforma ou reciclagem. Após esta etapa define-se o tipo e a
dimensão da intervenção. A viabilidade financeira da operação também é verificada
através da simulação dos custos de produção e compatibilização destes com o perfil
de renda da população moradora em determinado cortiço.

2.4. Projeto Setorial
O projeto setorial é o relatório final, onde constam as intervenções apontadas para
determinado setor e o registro das etapas de diagnósticos e análises que justificam
tecnicamente a sua viabilidade.
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Quadro 8 – Planejamento das atividades do Programa de Atuação em Cortiços

ATIVIDADE

DETALHAMENTO

Estratégia geral

Definição dos objetivos e metas
Definição da metodologia de trabalho
Definição dos indicadores e parâmetros de avaliação do Programa
Levantamento em
Definição da área de abrangência
campo para
Identificação e caracterização preliminar dos imóveis encortiçados
identificação dos
Levantamento dos equipamentos e serviços do entorno
cortiços no setor – pré- Identificação de situações de risco (enchentes, etc.)
seleção de imóveis
Levantamento de terrenos e imóveis com potencial de aproveitamento
no Setor
Elementos do sistema viário (principal e secundário, índices de
acidentes)
Levantamento junto aos Legislação de uso e ocupação do solo referente ao perímetro em
órgãos,
estudo (para definição do potencial construtivo de cada imóvel)
concessionárias e
Legislação específica para habitação de interesse social e para cortiços
documentos existentes Situação fundiária dos imóveis em estudo
Leis de tombamento do patrimônio histórico, artístico e cultural
(Condephaat - Estadual, Compresp/DPH - Municipal)
Valor venal e preços de mercado incidentes na região
Projetos de obras públicas com interferência na área de intervenção
Análise da demanda de equipamentos públicos na área de intervenção
Elementos das concessionárias (Sabesp, Eletropaulo, DAEE, Limpurb,
etc)
Priorização de imóveis Coleta em campo – caracterização física dos imóveis
para intervenção
Cruzamento dos dados coletados em campo com os pesquisados
Elaboração de critérios urbanísticos para pré-seleção dos imóveis
Pré-seleção dos imóveis para intervenção
Estudos de viabilidade Estimativa de custos das alternativas de reformas e obras novas
Vistoria detalhada dos imóveis pré-selecionados para intervenção, para
levantamento dos aspectos arquitetônicos dos imóveis
Definir as tipologias apropriadas para cada intervenção
Compatibilização da demanda e a oferta
Mapeamento do plano Imóveis encortiçados a serem reformados para uso habitaciona;
urbanístico do setor
Imóveis encortiçados a serem demolidos (indicar destino proposto para
o terreno)
Imóveis encortiçados a serem lacrados (indicar proposta para estas
áreas)
Terrenos indicados para construção de unidades habitacionais (indicar
tipologias a serem utilizadas)
Terrenos e/ou imóveis indicados para outros usos (conforme resultado
da análise das demandas reprimidas: social, cultural, educacional,
ambiental, etc indicar os usos propostos)
Alterações no sistema viário e propostas de arborização
1ª Etapa -Planejamento

2ª Etapa – Diagnósticos 3ª Etapa Proposições

4ª Etapa Consolidação

Urbanísticos

Projeto Setorial

Arquitetônico/Social
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3. Estudo de caso – análise de cortiços no setor do Pari
Esta metodologia foi aplicada em um sítio para análise. Existem vários bairros no
município de São Paulo (figura 94) onde se encontram setores degradados com
incidência de bolsões encortiçados. Optou-se pelo bairro do Pari, tendo em vista o
conjunto de dados disponíveis sobre a área, através de levantamentos realizados por
SEHAB, Escola Politécnica e mais detalhadamente pela CDHU/SEADE.
Concentra-se no Pari boa parte do parque manufatureiro obsoleto, que associado à
perda de importância da ferrovia no transporte de cargas, resulta em áreas com
centenas de galpões, fábricas e ramais desativados ao longo do anel ferroviário,
denominado o “anel da ferrugem”. Iniciando-se na Zona Oeste, corta a região central e
prolonga-se na região sudeste até o bairro do Ipiranga, podendo estender-se, já sem
os trilhos, numa seqüência de fábricas vazias, até a região de Santo Amaro. “Qualquer
projeto para salvar São Paulo terá que achar uma nova função e identidade para essa
zona morta da cidade em que se transformaram os tradicionais bairros fabris”5 propõe
Tadeu Mazano, doutor em Planejamento Urbano pela FAU USP.
Apesar da transformação funcional prevista para a área, pelo setor público, com a
transferência da Zona Cerealista, o bairro está estagnado do ponto de vista imobiliário
com grande desvalorização do setor próximo à margem do rio, onde ocorrem
inundações e ao longo de toda a rua João Teodoro, onde incide projeto viário de
duplicação da via, condenando as edificações ali existentes.
O perímetro de estudo, para aplicação da metodologia de seleção de imóveis foi
definido pela ZEIS 025. O perímetro anteriormente localizado em Z8, foi definido no
Plano Diretor aprovado em 2002, em ZEIS 3. Esta definição trouxe novas
oportunidades para a implantação de empreendimentos de interesse social que
tiveram como referência estudos realizados pela CDHU, no âmbito do PAC:
levantamento cadastral de todos os cortiços do setor e levantamento socioeconômico
censitário das famílias moradoras destes cortiços.
O perímetro da ZEIS compreende 14 quadras entre a av. Tiradentes e a av. do
Estado.

5

Ver reportagem Revista Urbs n°20 - março de 2001.
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A análise do setor seguiu os seguintes passos:

Definição do perímetro de estudo
Diagnósticos

ZEIS 025

Mapeamento da infraestrutura
Mapeamento do uso do solo
Mapeamento dos imóveis encortiçados

Pré-seleção dos cortiços Levantamentos de campo dos cortiços
Caracterização preliminar dos cortiços
Levantamento

socioeconômico

das

famílias
Levantamento da paisagem urbana
Levantamento da legislação incidente
Levantamento fundiário

Estudo de viabilidade

Simulação de ocupação
Simulação financeira

Projeto Setorial

Mapeamento

com

proposições

de

intervenções

3.1. Diagnóstico Socioeconômico
A seguir apresentamos resumo do levantamento socioeconômico realizado no Pari e
mapa do setor Pari, com destaque para a área selecionada para o estudo de caso:
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Características socioeconômicas – Cortiços Pari
DADOS POPULACIONAIS
Indivíduos
Total
Homens
Mulheres

2.787
1.534
1.251

0 a 14 anos
15 a 24 anos
65 anos e mais

755
684
53

Famílias
Total
1.171
Número médio por domicílio 1,14 famílias
Tamanho médio
2,38
indivíduos
Chefiadas por mulheres
331
Famílias com filhos
460
Pessoas sós
451

DADOS SOCIOECONÔMICOS
Chefes de família
Total (*)
1.089
Total
1.155
Sem renda
38
Trabalham
1.029
Assalariados com registro
Com renda familiar total até 3
381
457
em carteira de trabalho
salários mínimos
Sem instrução ou com
Com renda familiar acima de
871
46
fundamental incompleto
10 salários mínimos
Famílias

DADOS DO DOMICÍLIO
Total
Número médio por imóvel
Com um único cômodo
Com divisórias internas feitas de móveis, cortinas ou tapumes
Com chuveiro elétrico

1.023
7,26
758
159
973

(*)Exclui famílias sem declaração de renda

Quadro 9 - Proporção das Despesas sobre o rendimento familiar dos domicílios em cortiços,
por classes de renda das famílias – Setor Pari 2000.

Despesas

Mais de 3

Mais de 5

Mais de

até 5 SM

até 10 SM

10 SM

47,1

32,2

21

12,9

22,5

32,4

24,4

19

11,3

Transporte

3,5

4

3,2

3,6

2,7

Remédios
Prestação de
bens

1,4

2,3

1,4

1,1

1

3,5

3,7

4,4

2,9

2,3

Familiares
Moradia (2)
Alimentação

Total (1)

Até 3 SM

28,7

Fonte: CDHU / SEADE – PAC – 2.000

em porcentagem
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3.2.Diagnóstico Físico
Elabora-se o diagnóstico físico, por meio de um conjunto de atividades de
levantamentos de dados secundários e de vistorias de campo:

Condicionantes urbanísticos legais - Setor Pari:
Legislação

Condicionantes

Preservação do Patrimônio Z8-200: A Lei Municipal no. 8.328/75 institui as zonas
Histórico e Tombamento de de uso Z8-200: imóveis de caráter histórico ou de
Imóveis
excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico,
destinados à preservação.
O Condephaat define como sujeito à análise prévia
qualquer empreendimento ou reforma situado num raio
de 300 m dos limites de uma Z8-200.
Parcelamento,
Uso
e Z2 - Zona de uso predominantemente residencial, de
Ocupação do Solo Urbano - densidade demográfica baixa:
Legislação municipal.
Z3 - Zona de uso predominantemente residencial, de
densidade demográfica média:
Z8 007 – Zona de usos especiais:
- Não permite implantação empreendimentos HIS
ZEIS 3 – Zonas Especiais de Interesse Social - exigem
a produção de 50% da oferta para HIS
Dispõe sobre os critérios urbanísticos e de edificação
Decreto n°°. 32.329/92
para elaboração e implementação de projetos de
empreendimentos habitacionais de interesse social.

3.3.Pré-seleção de imóveis
Para exemplificar a utilização da metodologia, foi simulada sua aplicação na ZEIS 3 –
025. Este perímetro compreende 23 quadras de diferentes formas e tamanhos. A
incidência de cortiços é bastante grande e utilizando o levantamento realizado em
dezembro de 2000 pela SEADE/CDHU, identificamos 45 endereços encortiçados.
Estes imóveis foram preliminarmente classificados por situação da localização na
quadra de uso, tamanho e situação de degradação constituindo os primeiros
parâmetros para eleição de imóveis para análise.
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Figura 96 – Mapa Setores de Intervenção PAC

Barra Funda
Legenda
Santa Cecília
Bela Vista
Fonte:Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude

Cambuci
Mooca
Brás
Pari

Liberdade

Belem
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Figura 97 - Mapa Setor Pari – Localização dos imóveis encortiçados

Legenda

Imóveis Encortiçados

Fonte: Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude
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Figura 98 - Setor Pari – Perímetro ZEIS 025

Legenda:

Perímetro ZEIS 025
Fonte: Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude
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Figura 99 – Planta do Uso do Solo – ZEIS 025

Fonte: Levantamento cadastral
Base CDHU – 2000
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Figura 100 - ZEIS 025 - Imóveis encortiçados por Endereço

Fonte:Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude
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Figura 101- Análise Quadras S1- Q3 / S1-Q4 e S1-Q5

64

37
78

89
68

112
69

144
172

152

165

72/74

90/92

93

Fonte: Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude

131

Figura 102 - Análise Quadras S1- Q7 / S1-Q8 / S1-Q9 / S1-Q10

62
903
102
1193

120/
124

127

139

172
Fonte: Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude

213/219/221

228/238/240

9

11

13

20/22
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Figura 103 - Análise Quadras S2- Q1 / S2-Q2 / S2-Q10 / S2-Q11 / S2 – Q13 / S2 - S14/ S2- Q15

508
640

50

86

112

122

Fonte: Levantamento cadastral – SEADE 2001
Base CDHU – georeferenciado Maptitude
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Quadro 10 - Listagem dos Imóveis encortiçados no perímetro da ZEIS 025
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

S/Q
S1/ Q10
S1/ Q10
S1/ Q3
S1/ Q3
S1/ Q3
S1/ Q4
S1/ Q4
S1/ Q4
S1/ Q4
S1/ Q4
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q6
S1/ Q6
S1/ Q7
S1/ Q7
S1/ Q7
S1/ Q7
S1/ Q9
S1/ Q9
S1/ Q9
S1/Q14
S1/Q8
S1/Q8
S1/Q8
S1/Q8
S1/Q8
S2/ Q2
S2/ Q2
S2/ Q2
S2/ Q2
S2/ Q2
S2/Q1
S2/Q11
S2/Q2

Endereço
Rua Francisco de Sá Barbosa, 20
Rua Francisco de Sá Barbosa, 22
Rua Dutra Rodrigues, 89
Rua Dutra Rodrigues, 64
Rua Dutra Rodrigues, 155
Rua Antônio de Melo, 93
Rua Dutra Rodrigues, 112
Rua Dutra Rodrigues, 144
Rua Dutra Rodrigues, 164/170
Rua Dutra Rodrigues, 165
Rua Antônio de Melo, 72
Rua Antônio de Melo, 74
Rua Antônio de Melo, 90
Rua Antônio de Melo, 92
Rua Antônio de Melo, 96
Rua Dutra Rodrigues, 78
Rua Pedro Arbuez, 37
Rua Pedro Arbuez, 68
Rua Pedro Arbuez, 69
Rua Pedro Arbuez, 127
Rua Guilherme Maw, 127
Rua Guilherme Maw, 139
Rua Guilherme Maw, 62
Rua Guilherme Maw, 102
Rua Guilherme Maw, 118
Rua Guilherme Maw, 120/124
Rua Francisco de Sá Barbosa, 9
Rua Francisco de Sá Barbosa, 11
Rua Francisco de Sá Barbosa, 13
Rua da Cantareira, 1.193
Rua Djalma Dutra, 172
Rua Djalma Dutra, 219
Rua Djalma Dutra, 221
Rua Djalma Dutra, 228
Rua Djalma Dutra, 240
Rua Pedro Alvares Cabral, 50
Rua Pedro Alvares Cabral, 86
Rua Pedro Alvares Cabral, 112
Rua Pedro Alvares Cabral, 122
Rua São Lázaro, 295
Rua São Caetano, 508
Rua da Cantareira, 903
Rua São Caetano, 701

Zoneamento Est conservação
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
conservado
ZEIS
conservado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado
ZEIS
deteriorado

Situação na quadra
geminado
geminado
isolado
isolado
geminado
isolado
isolado
isolado
geminado
geminado
geminado
geminado
geminado
geminado
geminado
isolado
isolado
isolado
isolado
isolado
geminado
isolado
isolado
isolado
geminado
geminado
conjunto
conjunto
conjunto
isolado
isolado
geminado
geminado
conjunto
conjunto
isolado
isolado
isolado
isolado
isolado
isolado
conjunto
isolado

Área aprox
223
223
535
270
430
210
200
260
200
380
350
500
260
230
250
280
170
170
200
350
380
320
160
170
180
720
180
180
410
740
200
400
800
220
210
160
210
330
360
500
280
500
300

Tipo de uso
residencial
residencial
misto
misto
residencial
residencial
misto
residencial
residencial
residencial
misto
misto
misto
residencial
residencial
misto
misto
misto
misto
misto
residencial
misto
residencial
misto
misto
misto
residencial
residencial
residencial
misto
residencial
residencial
residencial
residencial
residencial
misto
misto
residencial
misto
misto
misto
misto
misto

Total moradores
11
8
18
13
10
7
27
39
12
28
12
25
13
19
nd
55
17
6
23
10
4
10
12
10
30
59
22
20
22
25
26
23
19
21
34
21
15
nd
13
23
7
30
39
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Com os levantamentos do conjunto de imóveis, propõe-se a organização de uma matriz
comparativa das variáveis ponderadas de cada imóvel, identificando as melhores
alternativas de intervenção.

A pontuação alcançada pelo imóvel permite identificar a

melhor condição de intervenção. Outras ponderações podem ser realizadas se o objetivo
for identificar reformas em prédios existentes, ou potencial de áreas livres para construção
nova.
Nesta etapa da análise descartam-se os imóveis que não apresentam oportunidades:
•

imóveis isolados ou conjuntos com área inferior a 360 m²;

•

imóveis em zoneamento que não permita HIS;

•

imóveis tombados.

A seguir, é realizada uma análise comparativa das oportunidades dos imóveis préselecionados para priorização do aproveitamento, seguindo as variáveis:

Ponderação de variáveis de análise
Conjuntos:
N º de imóveis

Adequação
zoneamento

ao

Área – m²

Tipo de uso

Estado
de
Conservação

Ocupação:
Total moradores

1 : 2 imóveis

1: imóveis em Z8

1: até 344 m²

1:comercial

1: boa

1: até 10

2 : 3 imóveis

2: imóveis em Z2/3

2: de 400 a 600

2: misto

2: regular

2: até 15

3: 4 ou + imóveis

3: Imóveis em ZEIS

3: acima de 600

3:residencial

3: precária

3: + de 15

Observações:
1. Conjuntos de imóveis, devem somar área com pelo menos 600 m², que permitam implantação de
edificações multifamiliares;
2. Imóveis que apresentam uso misto formal podem ter sua aquisição e mudança de uso vinculadas a
ressarcimento do locatário por cessão de lucros.
3. O critério de análise de ocupação partiu da ocupação média levantada pela Fipe/ 94, onde a densidade
média para o município era de 10 famílias por imóvel.
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Quadro 11 - Classificação dos imóveis encortiçados
N°

S/Q

Endereço

Zoneamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S1/Q10
S1/Q10
S1/ Q3
S1/ Q4
S1/ Q4
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q5
S1/ Q7
S1/ Q7
S1/ Q9
S1/ Q9
S1/ Q9
S1/Q8
S1/Q8
S1/Q8
S1/Q8
S2/Q2
S2/Q2

Rua Francisco de Sá Barbosa, 20
Rua Francisco de Sá Barbosa, 22
Rua Dutra Rodrigues, 155
Rua Dutra Rodrigues, 165
Rua Dutra Rodrigues, 164/170
Rua Antônio de Melo, 72
Rua Antônio de Melo, 74
Rua Antônio de Melo, 90
Rua Antônio de Melo, 92
Rua Antônio de Melo, 96
Rua Guilherme Maw, 118
Rua Guilherme Maw, 120/124
Rua Francisco de Sá Barbosa, 9
Rua Francisco de Sá Barbosa, 11
Rua Francisco de Sá Barbosa, 13
Rua Djalma Dutra, 219
Rua Djalma Dutra, 221
Rua Djalma Dutra, 228
Rua Djalma Dutra, 240
Rua Pedro Alvares Cabral, 112
Rua Pedro Alvares Cabral, 122

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Estado
conservação

Situação no
lote/conjuntos

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Área
aprox

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1

Tipo Uso

3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Total moradores

2
1
1
3
2
2
3
2
3
--3
3
3
3
3
3
3
3
3
--2

Classificação A
Classificação B
Classificação C

Observação: Os cortiços com maior pontuação são priorizados para execução de estudo de viabilidade. Este estudo
demanda complementação de pesquisa fundiária, detalhamento de levantamentos físicos, simulação de
ocupação do lote e análise de viabilidade econômica.

Total
pontuação

13
11
12
13
14
11
13
12
14
11
14
15
14
14
14
14
16
13
13
10
11
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Esta matriz tem o propósito de estabelecer uma pré-viabilidade para priorização de
imóveis para elaboração do estudo de viabilidade físico-social. A partir desta indicação
dos imóveis é realizado estudo de viabilidade físico e social, buscando-se adequar ao
perfil socioeconômico da população moradora daquele cortiço a solução tipológica e os
conseqüentes custos de produção. O projeto deve, portanto, responder às questões
urbanísticas e arquitetônicas, e também se ajustar à capacidade e disponibilidade
desta demanda para assumir os custos de acesso ao financiamento das unidades.
A população moradora dos cortiços apresenta grande heterogeneidade de renda
familiar, portanto demanda diferentes soluções habitacionais: 55% ganha menos que 3
s.m. e 18% ganha + que 5 s.m. (vide figura 89). As soluções de projeto podem ser
unidades verticalizadas no setor para aquelas famílias cuja renda permitam assumir o
encargo mensal da aquisição da unidade e dos custos das taxas mensais e
condomínio, enquanto que para famílias com perfil de renda menor, devem ser
produzidas unidades compactas em condomínios horizontais (térreo mais 4
pavimentos), minimizando os custos adicionais de condomínios verticais que podem
onerar o custo mensal de moradia para esta parcela, inviabilizando seu acesso ao
financiamento disponibilizado pelo PAC.
3.4. Estudo de Viabilidade
Para exemplificar, apresenta-se o estudo de viabilidade realizado para o conjunto
localizado à rua Guilherme Maw, 118/120 e 124 composto por:
1. Levantamentos: detalham a situação fundiária do imóvel e complementam as
informações junto aos órgãos públicos:

a) Localização setor/ quadra/lote – a localização dos lotes na quadra com seus
usos identificados permite a leitura do potencial de áreas para projetos,
anexando possíveis áreas degradadas anexas. A identificação quadra lote
permite consultas à Prefeitura sobre projetos incidentes e situação junto ao setor
de rendas imobiliárias.

137

A oportunidade de escolha do conjunto localizado à rua Guilherme Maw aumenta
com a localização de outro conjunto nos fundos do lote. Somando um total de
835,50 m², o lote apresenta potencialidade de ocupação às premissas de montagem
de empreendimentos de HIS, quanto à área do lote e da escala de cerca de 60
unidades, densidade que permite uma melhor operacionalização e gestão dos
mesmos.

b) Levantamento cadastral – vistoria realizada para o levantamento cadastral visa o
conhecimento detalhado das condições físicas da edificação e da planta original e
alterações feitas para a subdivisão dos cômodos, permitindo a análise do tipo de
intervenção a ser proposta: demolição ou reforma. Nesse estudo, as condições físicas
precárias e alterações realizadas na edificação original indicam que a edificação existente
não apresenta oportunidade para reforma.

.
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.
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Ficha de dados do conjunto – esta ficha resume, os principais condicionantes legais para
projetos.
FOTO E LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Djalma Dutra, 219/221.
SETOR 1

QUADRA 07

ÁREA ESTIMADA: 440 m²
ZONEAMENTO: ZEIS
T. 0 05
C. A 6
GARAGENS - 0 A 6
TIPOLOGIAS EXISTENTES – Térrea e fundos do lote

SITUAÇÃO FÍSICA
Conjunto de cortiços composto por dois lotes e duas edificações:
Número 219 – entrada lateral em corredor com 1,5 m de largura e edificação no
fundo do lote subdividida em cortiços.
Número 221 - casa térrea subdividida em cortiços de forma precária.

INTERVENÇÃO PROPOSTA
Demolição da edificação existente e projeto em quatro pavimentos de novas
unidades.
Deve ser analisada juntamente com cortiços da rua Guilherme Maw em terreno
contíguo.
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FOTO E LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Guilherme Maw, 120/124 e126.
SETOR 1

QUADRA 07

ÁREA ESTIMADA 365 m²
ZONEAMENTO: ZEIS
T. 0 05
C. A 6
GARAGENS - 0 A 6
TIPOLOGIAS EXISTENTES – sobrados com uso misto

SITUAÇÃO FÍSICA
Conjunto de cortiços composto por dois lotes e duas edificações:
Números 120/124 – sobrado com comércio no térreo e cortiços no fundo do lote.
Número 126 - sobrado com comércio no térreo e cortiços no 1° pavimento e nos
fundos do lote.
INTERVENÇÃO PROPOSTA
Demolição da edificação existente e projeto em quatro pavimentos de novas
unidades.
Deve ser analisada juntamente com cortiços da rua Djalma Dutra em terreno
contíguo.
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d) dados sociais – contém as informações sobre a demanda que ocupa o conjunto e
estabelece referências para a montagem do Programa para projeto.

Djalma Dutra
n° 219

Imóvel encortiçado

Guilherme Maw

n° 221

n° 120/124

19

10

n° 118 *

Dados populacionais
Indivíduos

23

Famílias

07

08

3

Tamanho médio da família

3,3

2,4

2,0

Proporção de famílias chefiadas por
mulheres
Proporção de famílias unipessoais - %

28,3

37,5

70,0

14,3

25

10

Proporção de indivíduos de 0 a 24
56,5
52,6
anos - %
Dados socioeconômicos

75

Proporção de chefes de família que
trabalham - %

87,5

100

85,7
75,0
Proporção de chefes de família sem
instrução
ou
com
fundamental
incompleto - %
Dados dos domicílios

100

Domicílios ocupados
Proporção de domicílios com um único
cômodo

100,0

7

8

4

71,4 %

100,0

70,0

Total de famílias - 18
obs: * Não foi possível coletar os dados
Fonte Pesquisa Seade dez/ 2001

O levantamento socioeconômico do conjunto analisado apresenta (com exceção do
número 118) 18 famílias, sendo seis indivíduos sós. Logo o projeto deve atender à este
conjunto de perfis familiares, em unidades compactas de até 50 m², tendo em vista o perfil
de renda composto de 50% abaixo de três salários mínimos, levantado em vistoria
posterior.
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c) Levantamento fundiário – Localiza junto aos cartórios a situação de propriedade
dos imóveis, registro junto ao Município e junto aos cartórios.

CONJUNTO DJALMA DUTRA
Imóvel 1/2
Endereço

Rua Djalma Dutra, 219

Dados do IPTU
No Contribuinte
001.007.0029-2
Nome do contribuinte
Américo Matheus
Área de terreno
400,00 m2
No de pavimento
1 pavimento
Área ocupada
300,00 m²
Área construída
300,00 m²
Testada
1,20 m
Valor/m²
(*)
R$ 65,87
Valor venal
(*)
R$ 34.740,00
Débito IPTU
R$ 214,04 (2001)
(*) Valor utilizado pela PMSP para lançamento de imposto; Valor Real a ser calculado.
Dados do cartório
Cartório
Matrícula
Área de terreno da matrícula
Proprietários
Cláusulas Restritivas

5o CRI
42 726
337,30 m²
1/2 Cyro Matheus e esposa
1/2 Maria de Lourdes Matheus D. e marido
Nada consta

Legislação urbana
Zoneamento
Taxa de ocupação
Coeficiente de aproveitamento
Melhoramento viário
Diretrizes especiais

08.007.011
50 %
300 %
Nada consta
Condephaat-raio de 300m da Vila Economizadora

Dados de campo
Uso do solo
Área de terreno
Área construída (original/ampliação)
Estado de conservação

Residencial
370,40 m²
237,50 m²
Ver ficha cadastral
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CONJUNTO DJALMA DUTRA
Imóvel 2/2
Endereço

Rua Djalma Dutra, 221

Dados do IPTU
No Contribuinte
001.007.0030-6
Nome do contribuinte
Américo Matheus
Área de terreno
136,00 m²
No de pavimento
1 pavimento
Área ocupada
100,00 m²
Área construída
100,00 m²
Testada
4,85 m
Valor/m²
(*)
R$ 65,87
Valor venal
(*)
R$ 14.424,00
Débito IPTU
R$ 93,26 (2001)
(*) Valor utilizado pela PMSP para lançamento de imposto; Valor Real a ser calculado.
Dados do cartório
Cartório
Matrícula
Área de terreno da matrícula
Proprietários
Cláusulas restritivas

5o CRI
43 144
133,10 m²
1/2 Cyro Matheus e esposa
1/2 Maria de Lourdes Matheus D. e marido
Nada consta

Legislação urbana
Zoneamento
Taxa de ocupação
Coeficiente de aproveitamento
Melhoramento viário
Diretrizes especiais

08.007.011
50 %
300 %
Nada consta
Condephaat-raio 300m da Vila Economizadora

Dados de campo
Uso do solo
Área de terreno
Área construída (original/ampliação)
Estado de conservação

Residencial
137,30 m²
101,00 m² /13,85 m²
Ver ficha cadastral
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CONJUNTO GUILHERME MAW
Imóvel 1/2
Endereço

Rua Guilherme Maw, 118.

Dados do IPTU
Contribuinte
001.007.0064-0
Nome do contribuinte
Maria Abud Nassar e outros
Área de terreno
180,00 m²
No de pavimento
2 pavimentos
Área ocupada
100,00 m²
Área construída
160,00 m²
Testada
6,00 m
Valor/m2
(*)
R$ 76,45
Valor venal
(*)
R$ 22.507,00
Débito IPTU
R$ 145,54 (2001)
(*) Valor utilizado pela PMSP para lançamento de imposto; Valor Real a ser calculado.
Dados do cartório
Cartório
Matrícula
Área de terreno da matrícula
Proprietários
Cláusulas restritivas
Legislação urbana
Zoneamento
Taxa de ocupação
Coeficiente de aproveitamento
Melhoramento viário
Diretrizes especiais

5o CRI
32 126
180,00 m²
Nelson Nassar Jr. e esposa
Consta usufruto p/ Sara Nassar

08.007.011
50 %
300 %
Nada consta
• Condephaat-raio 300m da Vila Economizadora
• Condephaat-raio 300m do Mosteiro da
Imaculada Conceição da Luz

Dados de campo
Uso do solo
Área de Terreno
Área construída (original/ampliação)
Estado de conservação

Misto (residencial/bar)
180,00 m²
261,70 m²/ 32,60 m²
Ver ficha cadastral
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CONJUNTO GUILHERME MAW
Imóvel 2/2
Endereço

Rua Guilherme Maw, 120/124.

Dados do IPTU
No contribuinte
001.007.0063-2
Nome do contribuinte
Achiles Fontana
Área de terreno
215,00 m²
No de pavimento
2 pavimentos
Área ocupada
100,00 m²
Área construída
2000,00 m²
Testada
6,15 m
Valor/m²
(*)
R$ 76,45
Valor Venal
(*)
R$ 31.741,00
Débito IPTU
R$ 259,92 (2001)
(*) Valor utilizado pela PMSP para lançamento de imposto; Valor Real a ser calculado.
Dados do cartório
Cartório
Matrícula
Área de terreno da matrícula
Proprietários
Cláusulas restritivas
Legislação urbana
Zoneamento
Taxa de ocupação
Coef. aproveitamento
Melhoramento viário
Diretrizes especiais

Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado
Não encontrado

08.007.011
50 %
300 %
Nada consta
• Condephaat-raio 300m da Vila Economizadora
• Condephaat-raio 300m do Mosteiro da
Imaculada Conceição da Luz

Dados de campo
Uso do solo
Área de terreno
Área construída (original/ampliação)
Estado de conservação

Residencial
180,00 m²
136,20 m² / 32,60 m²
Ver ficha cadastral
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SIMULAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO TERRENO
32,7

Rua Guilherme Maw, 219/221 e Djalma Dutra 118/120 e 124

Estacionamento

Pav. Tipo 642 m²

Lazer descoberto

R. Guilherme Maw

R. Djalma Dutra

Potencial Construtivo ZEIS 3 - 025
T. O : 0,7
C. A 4.0

Play Ground

64 m²

TIPOLOGIA: TÉRREO + 4 PAVIMENTOS
•
•
•

s/ escala

14 aptos por pavimento
8 aptos no térreo em pilotis
área UH – 45m²
TOTAL = 64 UH
Fonte: Estudo CDHU/Ductor – Arq. Silvia Morales
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e) Avaliação financeira
1. Cálculo estimativo de custos dada a tipologia de projeto, são utilizados custos por
m², adotados pela CDHU.
2. Cálculo da viabilidade socioeconômica – análise do custo da unidade com
capacidade de pagamento das famílias Os custos preliminares atendem famílias
moradoras com renda entre 1 e 5 salários mínimos, permitindo o atendimento ao
conjunto da demanda.

Avaliação dos imóveis
Estimativa total do custo para aquisição dos imóveis: R$ 310 400,00 (**)

Potencial de utilização
Zoneamento: ZEIS 3 - 025

T.O.= 70% C.A. = 400%

Tipologia proposta: Prédio(s) de quatro pavimentos sobre pilotis, sem elevador
Permitido

Projeto Proposto

Terreno

1 552,17 m²

TO

1 086,52m² (70%)

CA

6 208,68²(400%)

642,00 m²
3 210,00 m²

Programa do Empreendimento
Térreo em pilotos – 08 unidades + área de garagens e lazer coberto e descoberto
4 pavimentos – 8 unidades - total de 56 unidades
Total de unidades – 64 de cerca de 45m²
Viabilidade Econômica
Terreno

R$

310.400,00

Edificação

R$ 1.123.500,00

Empreendimento

R$ 1.433.900,00

Custo da unidade

R$ 22 404,68 / UH
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3.5. Conclusão do Estudo de Caso
O conjunto de imóveis analisado apresentou viabilidade dentro dos parâmetros
previamente estabelecidos, para atendimento habitacional às famílias moradoras do
cortiço de origem, conforme as análises econômicas desenvolvidas.
O projeto adotado, térreo mais quatro pavimentos, com racionalização das áreas comuns
e de circulação, visa atingir custos reduzidos de produção da edificação, por esta razão
não foi utilizado toda a metragem de áreas permitidas pelo coeficiente de aproveitamento
permitido.
As unidades resultantes do projeto atendem à famílias moradoras original do conjunto e
ainda sobram unidades excedentes para atendimento de outras famílias do projeto
setorial.
O mesmo procedimento pode ser realizado para os outros conjuntos listados como
priorizados. A utilização da metodologia permite identificar os imóveis que oferecem as
melhores oportunidades para implantação de empreendimentos, por sua localização em
bolsão encortiçado e/ou por estar em perímetro de ZEIS e PRIH. Além dessas
oportunidades de localização, a simulação levou em consideração a renda das famílias
moradoras que constituem a demanda prioritária para atendimento.
A manutenção das unidades e taxas de utilização dos serviços de concessionárias de
água e luz, por exemplo, deve ser considerada. Os programas públicos de financiamento
habitacional permitem o acesso desta demanda (até seis salários mínimos) à aquisição da
unidade, porém os custos de manutenção e uso são de responsabilidade dos usuários, e
devem ser incorporados nos gastos mensais de moradia.
A opção pela tipologia de quatro pavimentos, mostra-se mais recomendada para a faixa
de renda moradora no cortiço de origem visto que onera menos os orçamentos familiares,
pois traz custos menores de manutenção, visto que não agrega despesas de elevadores,
nem de conservação de extensas áreas comuns, que demandam uma estrutura
condominial mais complexa.
Essa simulação foi realizada no contexto de um Programa de aquisição da unidade e,
portanto, os custos mensais referem-se a um contrato de compra e venda remetem a um
valor de financiamento definido pela amortização do valor de produção da unidade em 25
anos, período do financiamento.
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A hipótese de análise sob a perspectiva de um contrato de locação social, por exemplo,
traria outros valores para aluguel, como no modelo francês onde a amortização da
unidade poderia ser realizada em 40 anos (tempo médio de uso de uma edificação) e não
nos 25 anos previstos no Sistema Financeiro Habitacional. O aluguel não desobriga a
família dos custos de manutenção da unidade e, portanto, também demanda a análise
financeira de cada operação, verificando o valor do encargo para cada extrato de renda
familiar.
De toda forma, cada empreendimento nas Áreas Centrais traz um conjunto de variáveis
diferenciado e, portanto, a metodologia apresentada no presente trabalho pode ser
utilizada como referência básica de análise quanto aos aspectos urbanísticosarquitetônicos e econômicos-sociais.

Ressalta-se por fim, que esses estudos de

viabilidade exigem um projeto urbano mais amplo, da quadra e do setor, propondo
intervenções de outra escala, que incorpore a ação dos demais agentes da produção da
cidade.
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A crise da urbanização brasileira, em especial das grandes metrópoles e São Paulo um
de seus ícones, é produto de um processo histórico longamente estudado por inúmeros
urbanistas. Resta que a “problemática da habitação” tornou-se a ponta mais visível do
iceberg, onde se concentra um número enorme de problemas socioambientais
(desemprego, miséria, saúde, violência), aliados à falência dos sistemas de infraestrutura, mobilidade espacial, equipamentos de toda ordem e péssima qualidade de vida
urbana nos habitats da periferia.
A inexistência de uma política habitacional consistente do setor público levou a iniciativa
privada a atuar no segmento da construção civil de maneira descontínua no tempo, desde
o início do século, seja por meio da construção de vilas operárias pelos industriais e pelo
investidor autônomo produzindo moradias de aluguel, seja pela explosão dos loteamentos
periféricos autoconstruídos na década de 60.
Até meados dos anos 20, a postura governamental era a de restringir a construção de
habitações. Neste período, foi incentivada a construção das vilas operárias, pequenas
edificações unifamiliares que constituíam uma das formas mais representativas de
habitações existentes em São Paulo e em outras cidades brasileiras, até meados da
década de 30, e que ainda hoje resistem na paisagem dos bairros industriais.
O envolvimento do Estado na questão habitacional, desde o início da industrialização até
por volta dos anos 30, foi de intervir na produção das condições gerais em benefício da
acumulação do capital. Na década de 40, o Estado Novo começa a assumir o papel de
provedor da moradia social, através da criação dos IAPs e da Fundação da Casa Popular.
O sistema criado para a produção da moradia popular não logrou atender a crescente
demanda de menor renda e segundo Maricato (2001), “durante três décadas a política
habitacional urbana interferiu profundamente no crescimento urbano ao produzir e
financiar conjuntos ou infra-estrutura urbana, através de ações marcadas pela
irracionalidade territorial, social e econômica”. Maricato se refere à produção insuficiente
de moradias frente ao déficit habitacional e às sucessivas pressões e crises do mercado
de aluguel que resultaram numa cidade marcada pelas soluções habitacionais
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encontradas espontaneamente pela população de baixa renda: favelas, cortiços e
loteamentos clandestinos.
A partir do final dos anos 70, esse modelo de expansão da cidade começou a sofrer uma
reversão devido a vários fatores: intensa valorização da terra urbana por força da
especulação imobiliária e conseqüente redução do estoque de terras disponíveis para
habitação popular; a promulgação da Lei Lehmann (Lei n 6966/79) que fixou novas
exigências para aprovação de loteamentos periféricos; aumento do desemprego e da
economia informal; e alto custo de transportes públicos.
A produção das empresas públicas responsáveis pela provisão de moradias como as
Cohabs e a CDHU estenderam a expansão urbana até as mais distantes glebas da
mancha do município. Os últimos conjuntos lançados pela CDHU na década de 80 já se
encontravam na borda das áreas de proteção de mananciais. Aos poucos, visualizamos a
falência deste modelo de localização da habitação operária no limite da cidade pela
inexistência de glebas para a implantação dos tradicionais grandes conjuntos.
Historicamente, as intervenções habitacionais em áreas mais centrais, estiveram
condicionadas à existência de assentamentos subnormais que traziam a desvalorização
imobiliária dessas áreas e permitiam a implantação de empreendimentos habitacionais,
porém com caráter de recuperação urbana, dada a degradação anterior: são os exemplos
descritos desde a década de 40 com a implantação do conjunto habitacional Japurá no
complexo de cortiços da Vila Barros; na década de 80 com a verticalização de favelas em
pontos estratégicos da cidade do Projeto Cingapura; e, finalmente, na década de 90 com
os programas de recuperação de imóveis encortiçados municipais e estaduais.
Mais recentemente, os órgãos públicos responsáveis pela produção habitacional
passaram a diversificar sua atuação e a analisar lotes urbanos, mudando o paradigma da
localização da moradia operária e por decorrência a escala e inserção urbanas, trazendo
a revisão dos modelos e a mudança de tipologias arquitetônicas e urbanísticas.
Não por coincidência, as áreas degradadas são espólios de um capitalismo industrial
pouco flexível, que não mais coordena as atividades e os investimentos criados até a
década de 30, portanto em transição, para um mundo globalizado que demanda altos
investimentos na criação de imagens modernas e high tech através de um grande projeto
(Arantes, 2002). Uma das ações é a produção de habitação de interesse social nas Áreas
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Centrais, trazendo para este setor os investimentos complementares compensatórios, que
permitirão o aporte de recursos dos grandes projetos de revitalização pontuais,
indispensáveis na busca do tal “engate“ na rede mundial de cidades globais.
Hoje os segmentos da classe dominante brasileira com interesses na produção do espaço
urbano estão numa encruzilhada (Accioly, 1994). Por um lado têm cada vez menos
condições de fazer planos que revelem suas reais propostas para nossas cidades e, por
outro, não têm condições de fazer planos que atendam às necessidades da maioria de
suas populações. Os planos de caráter genérico como os planos diretores abordam as
grandes

diretrizes,

demandam

planos

específicos

que

precisam

de

outras

regulamentações. Não é diferente nos planos setoriais especifícos para a recuperação
das Áreas Centrais de São Paulo.
A cidade de São Paulo, que realizou investimentos estruturais durante as primeiras
décadas deste século em sua Área Central, estabelecendo suas características mais
marcantes, procura agora revitalizá-lo. Com uma circulação de três milhões de pessoas
por dia, o Centro concentra hotéis, serviços, atividade financeira, sedes de edifícios
públicos e ao mesmo tempo exibe uma série de prédios desocupados. A grande
dificuldade de se encontrar uma marca simbólica para revigorar o centro de São Paulo,
segundo Meneguello, é não poder contar apenas com a estratégia de recuperação de
seus edifícios públicos e institucionais, pois a despeito de sua atração simbólica, o centro
da metrópole apresenta uma gama de problemas conjunturais que demandam
investimentos em vários setores para resolvê-los.
A existência de contigente significativo de população que mora e trabalha no centro
configura uma demanda social importante e, os levantamentos físicos realizados neste
setor revelam um número significativo de áreas e edificações deterioradas. Entretanto, a
existência destas duas variáveis não justifica, por si só, a recuperação de uma edificação,
sem o cumprimento do conjunto de premissas técnicas, atendendo aos objetivos do
atendimento habitacional adequado e assegurando a sustentabilidade futura dos
empreendimentos, sob pena dos investimentos realizados serem perdidos em projetos
malsucedidos, em curto espaço de tempo.
A promoção da revitalização das Áreas Centrais da cidade demanda, sem dúvida, a
recuperação do parque edificado para a moradia, porém esta nova oferta habitacional
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deve contemplar os vários grupos socioeconômicos de usuários do centro, induzindo a
sinergia necessária para a sua requalificação, como prega, por exemplo, a Associação
Viva o Centro. A moradia de interesse social constitui apenas parcela desta oferta e seus
limitantes de custo e manutenção podem ser superados na reciclagem de parte do
estoque edificado que não concorre com os usos institucionais, como os corredores
comerciais, as áreas em transição e as áreas com diretrizes urbanísticas municipais com
estímulos para a produção de HIS.
Verificamos que as Áreas Centrais de São Paulo constituem um território descontínuo
quanto à sua característica de ocupação, o anel central do centro histórico rico em
edificações simbólicas da cidade e o anel intermediário com o espólio industrial e as
antigas casas de aluguel operárias.
A requalificação desses setores diferenciados pedem ações igualmente diferenciadas do
ponto de vista habitacional. Os prédios do anel central de São Paulo são símbolos da
epopéia paulistana, símbolos da interpretação histórica da elite dominante, com caráter de
alta cultura que afasta o público fruidor. Conforme observado pela antropóloga Eunice
Durham, embora o patrimônio seja coletivo, o acesso de grupos e classes sociais a ele
sempre foi diferenciado. O usufruto pleno e democrático deste patrimônio implica num
treinamento e uma educação específicos aliados ao tempo de laser para tal fruição.
Ainda citando Meneguello, “é importante a preservação dos locais de memória e de
imagens que se busca associar ao centro. A criação desses lugares de memória deve
convidar também grupos minoritários a reivindicar o reconhecimento de seus passados e
tradições, e de seus usos tradicionais”. Dentre esses grupos minoritários encontram-se os
moradores dos antigos cortiços que constituem a demanda por habitação de interesse
social nas Áreas Centrais.
Ainda no anel central, encontram-se esses grandes edifícios degradados, e muitas vezes
abandonados, com plantas de grandes ambientes. Essas edificações demandam para
seu aproveitamento reformas importantes, com a subdivisão de seus espaços internos, na
sua adaptação para unidades de interesse social e aumentam a densidade dos
empreendimentos. Os espaços reduzidos, a densidade e as taxas condominiais
constituem os fatores de risco para o sucesso destas intervenções: inadimplência,
conflitos de convivência, degradação predial, etc.
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As primeiras operações analisadas no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial,
da Caixa Econômica Federal, como o edifício do INSS na Av. 9 de julho, tiveram grande
dificuldade em equilibrar a adequação do custo de produção x renda dos beneficiários,
notadamente em projetos de reforma de edificações verticais. Esses edifícios com uso
algumas vezes superior a 40 anos, como diz Jane Jacobs, envelhecem e a
sustentabilidade do empreendimento recuperado depende de detalhados estudos,
contemplando inclusive os custos futuros de manutenção. Por isso, o estoque pode e
deve ser recuperado, preservando os limites de adensamento, sem o retaliamento
excessivo das plantas originais e voltados para a demanda de renda que possa absorver
os custos de manutenção e assegurar a requalificação desse setor.
As estratégias para São Paulo devem levar em consideração sua extensa área
expandida, preservando o valor simbólico e revitalizando os antigos centros, buscando
resguardar as próprias “centralidades”, facilitando o uso e o acesso.
Todo o potencial existente nas Áreas Centrais para a produção de habitação de interesse
social deve ser analisado do ponto de vista técnico do projeto e, para isso, devem ser
levantadas as variáveis técnicas necessárias para a obtenção da condição legal para sua
consecução. Neste setor, bastante degradado, os conjuntos encortiçados permitem tanto
a reforma, a reciclagem, como a proposição de construção nova , com a identificação de
programas para projetos mais compatíveis ao tamanho da família, à sua “disponibilidade
a pagar”, à uma densidade definida pela “capacidade de suporte” da cidade. Concluímos
que essa circunstância reforça a tese de que para o atendimento habitacional de baixa
renda, especialmente das famílias encortiçadas, as melhores oportunidades, os menores
riscos de degradação e portanto de requalificação do setor, encontram-se no anel
intermediário.
Grandes planos dissociados dessas variáveis, como a análise das condições ambientais
para o adensamento de setores da cidade, análise de tipologias adequadas à implantação
de empreendimentos em setores consolidados e suas respectivas paisagens produzidas
ao longo do tempo, correm o risco de alimentar o processo de reencortiçamento e
conseqüente degradação.
A partir do desenvolvimento da metodologia que propomos nessa dissertação de
mestrado, sobre os instrumentos de diagnóstico, análise e seleção de empreendimentos
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com as premissas sobre o arcabouço técnico e legal, é que poderemos verificar as
possibilidades e a viabilidade de empreendimentos nas Áreas Centrais, protegidos do
adensamento populacional para a moradia de baixa renda, fruto de salvaguardas legais à
propriedade de uma lei de zoneamento urbano defasado.
A nosso ver, as políticas públicas sofrem pela falta de planos e diretrizes concretas que
assegurem a sistematização de operações nesses setores onde a habitação de interesse
social ainda não chegou. A identificação dos setores mais oportunos do ponto de vista
urbanístico, dos instrumentos que estimulem a produção nestas áreas, como as zonas
especiais de interesse social, da revisão de legislação (uso do solo, normas edilícias) são
ações indispensáveis que o município deve realizar para permitir que estas áreas
cumpram sua função social, equilibrando o acesso aos serviços para um enorme
contingente de cidadãos, que nesta cidade vivem na clandestinidade.
Estamos num período de transição das grandes impossibilidades legais do passado para
as grandes expectativas que a aprovação do Estatuto da Cidade representa. Esta
dissertação pretende, justamente apontar uma pequena contribuição técnica na questão
complexa da moradia social ao sugerir uma metodologia que proporcione a tomada de
decisão e a operacionalização de projetos para a população encortiçada, como real fator
de recuperação das Áreas Centrais.
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