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Resumo
Este trabalho investiga a influência da legislação de Habitação de Interesse Social –
HIS no desenho da cidade de São Paulo e analisa a evolução dos Decretos
específicos no 31.601, de 26 de maio de 1992, no 44.667, de 26 de abril de 2004, no
que se refere às tipologias habitacionais e aos agrupamentos urbanos, à relação
destes com a cidade, aos índices urbanísticos estabelecidos e aos parâmetros de
ocupação da edificação no terreno.
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Abstract
This paper investigates the influence of social housing law in the São Paulo city
landscape and analyses the development of particular decrees – no. 31.601 from
26th May 1992, no. 44.667 from 26th April 2004 – concerning not only house types
and urban settlements but how they relate to the city as well; it also considers set
urban figures and building regulations.

6

Keywords: Social housing; House type; Building regulations; Urban settlements.

7

Sumário
Introdução .............................................................................................................

14

1

Legislação e tipos habitacionais .................................................................

17

1.1

O papel da Legislação ..............................................................................

17

1.2

Habitação e HIS, necessidade de legislação específica ..........................

19

1.3

Momentos marcantes da tipologia habitacional .......................................

21

Classificação ...............................................................................................

38

2.1

Definição de tipo e agrupamento habitacional .........................................

38

2.2

Categorias utilizadas na Legislação em São Paulo .................................

39

2

2.2.1

Para a LPUOS, Lei no 7.805/72

............................................................

39

2.2.2

No PRE de São Paulo – 2004 ................................................................

40

2.2.3

No Decreto no 31.601, de 26 de maio de 1992 ......................................

40

2.2.4

Nos Decretos nos 44.667/04, de 26 de abril de 2004 e 45.127, de 13 de
agosto de 2004 .......................................................................................

41

2.3 Categorias utilizadas para estudo ...............................................................

42

3

Histórico dos Decretos de HIS em São Paulo ............................................

46

3.1

O Decreto no 31.601/92 ...........................................................................

46

3.2

O Decreto no 44.667/04 e o Plano Diretor Estratégico de São Paulo ......

52

3.3

O Decreto no 45.127/04 ............................................................................

64

Evolução dos Decretos no 31.601/92, no 44.667/04 e no 45.127/04 de HIS
em São Paulo .............................................................................................

65

4.1

Enquadramento ........................................................................................

67

4.2

Facilidades promovidas ............................................................................

69

4.3

Contradições na aplicação, dificuldades ...................................................

77

Estudo da produção arquitetônica ..............................................................

84

Projetos de HABI e COHAB .....................................................................

85

5.1.1

Sobre os empreendimentos ...................................................................

88

5.1.2

Projetos representativos .........................................................................

89

4

5
5.1

8

5.2

Projetos de iniciativa privada ....................................................................

96

5.3

Sistematização da produção e “mitos” .....................................................

97

5.4

Dados de Aprov Geral – SEHAB .............................................................

99

5.5

Aplicação do decreto para diferentes modalidades habitacionais em
terreno real ............................................................................................... 102

6

Conclusão ................................................................................................... 103

6.1

Facilidades promovidas pelos Decretos ................................................... 104

6.2

Dificuldade de uso .................................................................................... 105

6.3

Conquista urbanística: as ZEIS e o Centro .............................................

6.4

Colaboração para a revisão do Decreto de HIS ....................................... 110

109

Bibliografia .........................................................................................................

113

Anexos ...............................................................................................................

117

9

Lista de Ilustrações
Figura 1

Conjunto Habitacional Morada das Flores .........................................

20

Figura 2

“Insulae” ..........................................................................................

21

Figura 3

Edifício St Martin Cottage- Liverpool................................................

22

Figura 4
Figura 5

Corte típico mostrando estratificação social e um edifício de
apartamentos. França séc. XIX .................................................................
Planta geral e Vista do Edifício Karl Marx Höfe ..............................

23
27

Figura 6

Implantação da Siedlungen de Rommerstadt, Frankfurt .................

27

Figura 7

Planta da unidade habitacional e vista da Siedlungen de
Siemenstadt .....................................................................................

28

Figura 9

Unidade Habitacional formulada por Mies Van der Höhe em
Weissenhof ......................................................................................
Conjunto Residencial Vila Guiomar- Santo André ...........................

29
34

Figura 9a

Conjunto Residencial Vila Guiomar- Santo André ...........................

34

Figura 9b

Conjunto Residencial Vila Guiomar- Santo André ...........................

34

Figura 10

Conjunto Residencial da Lagoinha - Belo Horizonte .......................

34

Figura 11

Edifício Copan – São Paulo ............................................................

35

Figura 12

Vista geral das superquadras de Brasília .......................................

35

Figura 13

Les Terrasses de Torcy, Frankreich Arq. Ducharme, Larras, Minost,
Olafs “Housing Groups ....................................................................

36

Allegheny Commons, Pittsburg, USA – Arq. T. Katselas “Housing
Groups .............................................................................................

36

Figura 15

Simulação da supressão de recuo lateral e de fundos ....................

77

Figura 16

Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 6 pavimentos/ via
10,00m/ piso a piso igual a 2,55m ...................................................

78

Figura 8

Figura 14

Figura 17
Figura 18
Figura 19
Figura 20
Figura 21

Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 5 pavimentos/ via
8,00m/ piso a piso igual a 2,55m .....................................................
Aplicação gráfica dos índices de Aeração e Iluminação do COE ....
Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 11pavimentos/ via
10,00m/ piso a piso 2,55m ................................................................

79
81
82

Simulação gráfica do recuo exigido por “A” e “I” para edifício de 11
pavimentos/ piso a piso 2,55m .......................................................... 82
Conjunto Habitacional do Rincão ..................................................... 85
10

Figura 22

Conjunto Heliópolis Delamare .........................................................

85

Figura 23

Conjunto Vila Mara ..........................................................................

86

Figura 24

Conjunto Madre de Deus .................................................................

86

Figura 25

Conjunto Habitacional São Francisco VII .......................................

86

Figura 26

Conjunto Valo Velho II ......................................................................

87

Figura 27

Residencial Bresser VI ..................................................................... 89

Figura 28

Conjunto Vila 25 de Janeiro .............................................................

90

Figura 29

Conjunto Rua das Olarias ................................................................

90

Figura 30

Conjunto Metro - Belém ...................................................................

90

Figura 31

Pedro Facchini .................................................................................

91

Figura 32

Imoroti ..............................................................................................

91

Figura 33

Rua da Assembléia ..........................................................................

92

Figura 34

Praça Carlos Gomes ........................................................................ 92

Figura 35
Figura 36

Planta da unidade habitacional com 2 dormitórios do Residencial
Metrô Belém ..................................................................................... 92
Residencial Vista Alegre, parte do Conjunto Pôr-do-sol ................
93

Figura 37

Conjunto Habitacional Lidiane II ......................................................

94

Figura 38

Residencial São Paulo .....................................................................

94

Figura 39

Residencial Parque do Gato ............................................................

95

Figura 40

Projeto típico do Programa Cingapura ............................................. 95

Figura 41

Tipologia de casa térrea geminada TG12A .....................................

Figura 42

Tipologia de casa sobreposta SR23A .............................................. 98

Figura 43

Tipologia de prédio H com T + 4 – VI22F ........................................

98

Figura 44

Vista geral do Conjunto José Bonifácio ...........................................

99

Figura 45

Mapa de Política Urbana PDE- SP -2002 .............................................

Figura 46

Mapa de Macrozoneamento PDE- SP- 2002.........................................

Quadro II

Do Decreto n. 31.601, maio de 1992 - Índices Urbanísticos para
HIS – Decreto 31 601 .........................................................................

Quadro 1

98

121

Do Decreto HIS n. 44.667, abril 2004 - Índices Urbanísticos para
ZEIS ..................................................................................................... 123
11

Quadro 2

Do Decreto HIS n. 44.667, abril 2004 - Índices Urbanísticos para HIS
.....................................................................................................

Quadro 3

125

Do Decreto HIS n. 44.667, abril 2004 - Índices Urbanísticos para
HMP .................................................................................................... 127

Quadro 18 Do Anexo à Lei n. 13.430, de 2002 - Zoneamento de Transição do
PDE – Coeficiente de Aproveitamento ..............................................

129

Quadro 19 Do Anexo à Lei n. 13.430, de 2002 - Zoneamento de Transição do
PDE – Coeficiente de Aproveitamento básico – 2002 a 2004 .............. 129
Quadro 1 Do Decreto n. 45.726, fevereiro de 2005 - Equivalência entre zonas
de uso ................................................................................................... 131
Aplicação 1
Aplicação 2
Aplicação 3
Aplicação 4
Aplicação 5
Aplicação 6
Aplicação 7

12

Lista de Tabelas
Tabela 1

Quadro de proporção de HIS e outros usos para as ZEIS ..............

59

Tabela 2

Análise dos decretos no aspecto de enquadramento .....................

67

Tabela 3

Análise das facilidades promovidas para as tipologias de casa
isolada e casa geminada em lote para uma unidade habitacional….

69

Análise das facilidades promovidas para as tipologias de casa
isolada, casa geminada e casa sobreposta inseridas em
agrupamentos urbanos ....................................................................

71

Análise das facilidades promovidas para as tipologias de bloco
geminado, bloco em lâminas, bloco isolado, monobloco e edifícios
singulares, inseridos em lotes isolados ou em agrupamento urbano

72

Tabela 6

Análise das facilidades para parcelamento .....................................

75

Tabela 7

Aplicação da fórmula de supressão do recuo frontal segundo o
Decreto no 44.667/04 .......................................................................

79

Tabela 8

Tabela de simulação dos índices “A” e “I” do COE .........................

81

Tabela 9

Quadro comparativo dos índices urbanísticos dos Decretos n o
31.601/92 e no 44.661/04 ................................................................

83

Tabela 10

Tipologias mais utilizadas ................................................................

88

Tabela 11

Levantamento do número de unidades ...........................................

89

Tabela 12

Número de unidades aprovadas de HIS e HMP dentro do Decreto
no 44.667/04 ....................................................................................

96

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 13

Total de projetos aprovados ............................................................ 100

Tabela 14

Tipologias mais utilizadas nos projetos aprovados .......................... 100

Tabela 15

Setores que utilizaram a tipologia de blocos de 4 a 5 pavimentos
e de blocos acima de 5 pavimentos ................................................. 101

Tabela 16

Total de projetos aprovados por setor ............................................. 101

Tabela I
Tabela II

Da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1972 - Zoneamento SP –
PMDI – 1971 .................................................................................... 119
Da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1972 - Zoneamento SP –
119
com alterações – Lei Adouri ................................

13

Lista de Siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

AEIS

Área Especial de Interesse Social

AELO

Associação dos Empreendedores em Loteamentos

Aprov Geral

Departamento de Aprovação de Edificação

BNH

Banco Nacional de Habitação

CAHEIS

Comissão de Análise de Habitação e Empreendimentos de Interesse
Social

CECAP

Companhia Estadual de Casas Populares

CEF

Caixa Econômica Federal

CDHU

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo

COE

Código de Obras e Edificações

COHAB

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

EHIS

Empreendimento de Habitação de Interesse Social

EHMP

Empreendimento de Habitação do Mercado Popular

EMURB

Empresa de Urbanização do Município de São Paulo

EZEIS

Empreendimento em Zona Especial de Interesse Social

GRAPROHAB Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais
HABI

Superintendência de Habitação Popular

HIS

Habitação de Interesse Social

HMP

Habitação do Movimento Popular

IA

Instituto dos Arquitetos

IAPs

Instituto de Aposentadorias e Pensão

INOCOOP

Instituto Nacional de Cooperativas

IPESP

Instituto de Previdência do Estado de São Paulo

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. –
IPT

IPTU

Imposto Predial e Territorial e Urbano

ISS

Imposto Sobre Serviços

LPUOS

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
14

PAR

Programa de Arrendamento Residencial

PARSOLO

Departamento de Parcelamento do Solo e Intervenções Urbanas

PDE

Plano Diretor Estratégico

PDDI

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado

PDM

Plano Diretor Municipal

PND

Plano Nacional de Desenvolvimento

PRE

Plano Regional Estratégico

SECOVI

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis Residenciais

SEHAB

Secretaria de Habitação do Município de São Paulo

SIRUB

Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana e Obras

ZEIS

Zona Especial de Interesse Social

ZEPS

Zona Especial de Preservação Social

15

Introdução
O panorama nacional hoje é de grande transformação legislativa em nível
municipal, estadual e federal a partir da obrigatoriedade de execução dos Planos
Diretores Municipais imposta pelo Estatuto da Cidade; portanto é um momento de
mudança de postura nas questões referentes à ocupação e uso dos territórios
urbanos.
A legislação define os parâmetros urbanísticos como: recuos, taxa de
ocupação, coeficiente de aproveitamento, induz a geometria e volumetria da
ocupação dos edifícios no lote, a relação dos edifícios entre si e destes com a
cidade. Estes elementos dão a forma e estabelecem os critérios de transição entre
os espaços públicos e os espaços privados que compõem a paisagem urbana.
Para a habitação de baixa renda a forma de ocupação dos territórios interfere
na viabilidade econômica dos empreendimentos habitacionais. Cabe aos arquitetos
e urbanistas avaliar se o que a legislação estabelece, traz prejuízo ou não, na
qualidade urbanística das cidades.
São Paulo, na sua história, passou por vários planos diretores e leis de
zoneamentos, que foram ora legitimando a realidade construída, ora modificando-a.
A determinação das zonas de uso deu a cidade formal1 o desenho consolidado de
hoje. Nas áreas urbanas marginais ou informais, a ausência do poder público,
permitiu a ocupação do solo de forma irregular, ocupação esta que não obedece aos
parâmetros oficiais de parcelamento e produz um adensamento de lotes
residenciais, com a ausência de equipamentos públicos e sem a integração com o
desenho existente da cidade.
Um observador pode ler o aglomerado urbano de São Paulo como um espaço,
que se expande do centro para a periferia; preservando apenas as áreas
estritamente residenciais e industriais. Notará também, que as áreas periféricas
abrigam empreendimentos habitacionais de baixa renda, construídos pelo poder
público estadual, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, e poder público municipal pela Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, cuja tônica de ocupação tem
sido a repetição de edificações em forma de “H” com 5 pavimentos, isto graças à
prática dos agentes promotores de habitação exercida ao longo de várias décadas.

1

O termo formal, aqui se refere à parte da cidade que segue as posturas legislativas no que diz respeito à
construção das edificações.
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Para São Paulo, a legislação que interfere no parcelamento do solo, no
potencial construtivo e na forma das edificações para habitação de interesse social
são:
1- Plano Diretor Estratégico - PDE de SP, Lei no 13.430, de 13 de
setembro de 2002;
2- Planos Regionais Estratégicos - PREs que não serão abordados
neste estudo;
3- Lei de Zoneamento de São Paulo - Lei no 13.885, de 25 de agosto
de 2004;
4- Decreto de HIS no 44.667, de 26 de abril de 2004;
5- Decreto no 45.127, de 13 de agosto de 2004 e
6- Código de Obras e Edificações – COE de SP, Lei no 11.228, de 25
de junho de 1992.
Na medida em que for sendo analisada a aplicação dos Decretos de HIS –
Habitação de Interesse Social, serão abordadas as demais legislações que
envolvem o cenário habitacional; como a legislação municipal, a estadual e a
federal, incluindo nesta última, a legislação de preservação ao meio ambiente. Todas
elas se interagem e por vezes se sobrepõem, interferindo no desenho dos
empreendimentos para baixa renda.
Este trabalho tem por objetivo buscar nos instrumentos legislativos, para
habitação de interesse social, utilizados em São Paulo, os critérios abordados na lei,
que definem a forma urbana dos empreendimentos e das edificações, mostrando o
desenvolvimento das posturas municipais quanto aos índices urbanísticos aplicados
no período de 1992 a 2004. Pretende quantificar a aplicação da legislação,
identificando os ganhos qualitativos e quantitativos no uso de tipos habitacionais e
de configuração urbana diferenciados, relacionando-os com a viabilidade econômica
dos empreendimentos.
O trabalho está estruturado em quatro partes. A primeira parte composta por
dois blocos, analisa o papel da legislação no desenvolvimento urbano e na produção
habitacional e avalia os momentos marcantes da arquitetura internacional,
enfocando as tipologias históricas durante o séc. XX, sua interferência no urbanismo
e na produção arquitetônica de habitação social no Brasil.
A segunda parte estabelece uma classificação das tipologias e agrupamentos
urbanos para fins do estudo.
15

A terceira parte consiste na análise dos textos dos decretos de HIS de 1992 a
2004, mostrando o levantamento da produção habitacional neste período e a
aplicação dos parâmetros urbanos diferenciados em projetos de evidência além de
uma simulação em terreno real com diferentes tipos habitacionais. Na última parte é
apresentada uma conclusão que avalia os aspectos vulneráveis do decreto e
oferece elementos que contribuem para sua revisão, no que se refere a este estudo.
Na parte que analisa os textos dos decretos, foi acrescentado depoimento de
profissionais que participaram do processo de produção e elaboração dos dois
textos e também o testemunho de pessoas que atuam no poder público na produção
habitacional como CDHU, COHAB, Aprov e a Caixa Econômica Federal – CEF.
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1

Legislação e tipos habitacionais

1.1 O papel da Legislação
A Lei representa a força e o poder de uma comunidade ou parte dela. A eleição
do que pode tornar-se regra está ligada à forma de organização e representação das
sociedades, e como tal, está sujeita a diferentes tipos de interesses de pessoas e de
grupos que a representam.
Um dos reflexos da relação entre legislação e poder, aplicado sobre o solo
urbano, é a questão da valorização da terra. A legislação de uso e ocupação do
solo, pelas diretrizes de um Plano Diretor, define índices urbanísticos e a forma de
ocupação dos territórios na figura de potencial construtivo que agregam ao custo da
terra um valor adicional de interesse ao mercado imobiliário, principalmente aos usos
que necessitam de verticalização em áreas da cidade capacitadas com infraestrutura urbana.
Da mesma forma que a legislação pode valorizar, pode congelar os territórios
colocando-os em uma camisa de força de estagnação e indesenvolvimento,
dependendo das possibilidades construtivas que a lei assume.
Ao estabelecer parâmetros urbanísticos, muitas vezes os técnicos legislam
pelos padrões mínimos, construindo regras sob o atendimento das necessidades e
não com a intenção de promover o desenvolvimento. Outras vezes a legislação
preocupa-se com o uso indevido dos parâmetros estabelecidos, com critérios vagos
e duvidosos que podem dar margem a dupla interpretação. Por conta disto, os
legisladores, às vezes pecam pelo excesso e novamente esquecem do propósito
maior da legislação, que é o de planejar.
A legislação que estabelece o cumprimento do planejamento deve prever
instrumentos dinâmicos que possam incorporar a questão do “tempo” e as
alterações provenientes desta interferência para não caírem no desuso, ainda assim
os urbanistas e legisladores não estão isentos de parcialidade.
A avaliação da aplicação de uma legislação urbanística pode ser feita a partir
da análise dos territórios construídos, evidenciando o que ficou fora da lei e o que foi
possível assimilar pela coletividade; “Lei que pega e lei que não pega”. Um processo
de avaliação, como metodologia para verificação da viabilidade dos instrumentos
urbanísticos poderia apresentar resultados substanciais para que novas propostas
fossem feitas. Muitas vezes as alterações legislativas são feitas sem um estudo
detalhado de sua aplicação. Hoje em São Paulo, uma parcela grande das
17

edificações é construída fora dos parâmetros exigidos legalmente. Quando isto
acontece é hora de o poder público avaliar se as exigências impostas pela lei são
adequadas ou não.
Para os projetistas a legislação pode ser um entrave, restringindo a aplicação
de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos padrões sobre as questões da
cidade e as modalidades das edificações. Segundo Moretti (1997), muitas decisões
e responsabilidades devem ser repassadas ao projetista desde que ressalvadas as
diretrizes de infra-estrutura e ocupação do solo, densidade populacional, fornecidas
pelo poder público, a garantia de salubridade, a segurança construtiva, a obediência
às normas técnicas vigentes e o impacto ambiental. A legislação não deve
estabelecer exigências urbanísticas que definam o tipo de edificação a ser utilizada.
As normas urbanísticas devem ser formuladas visando resguardar os
interesses e direitos coletivos, evitando que a implantação do
empreendimento traga impacto indesejável para a cidade como um todo.
Devem ser estabelecidas regras para evitar que um conjunto de
edificações venha a prejudicar os direitos de outros cidadãos. Também
não é possível prescindir de exigências que garantam salubridade e
segurança aos futuros moradores. (MORETTI, 1997).

Há uma variação de município para município, porém a legislação de uso e
ocupação do solo em São Paulo, de forma geral, ainda hoje, privilegia a construção
do edifício multifamiliar isolado no lote, inspirado nos conceitos da cidade moderna.
Ainda segundo Moretti (idem), a legislação, de forma geral, onera a infraestrutura urbana. Do ponto de vista do sistema viário, a tônica ainda tem sido a do
automóvel, pela forma de hierarquização e dimensionamento das ruas. Promovem
edificações que devem localizar-se sempre de frente para as vias oficiais dos
conjuntos ou condomínios. Tais exigências impedem a viabilidade geométrica e
econômica de alguns empreendimentos por conta da grandeza de investimentos em
infra-estrutura. Não facilitam o uso de outros tipos de configuração, relacionando
sempre a vaga de estacionamento à unidade habitacional. Poucos são os recursos
legislativos que estimulam o estacionamento em locais semipúblicos com acesso as
edificações por ruas para pedestres.
Em alguns casos, verificam-se sérias dificuldades de se elaborar um
projeto de boa qualidade, em função das limitações da legislação
urbanística. Estas limitações introduzem acréscimos desnecessários de
custos, e chegam a condicionar soluções tecnicamente inadequadas.
Como exemplo, a exigência exagerada de largura de vias obriga a
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executar grandes movimentos de terra e aumenta os riscos de acidentes
geotécnicos nos terrenos de elevada declividade natural”. (MORETTI,
1997).

Hoje, na legislação de HIS em São Paulo, algumas questões para criação de
novos tipos habitacionais e agrupamentos urbanísticos diferenciados foram
consideradas, porém há uma sobreposição entre leis de diferentes esferas e destas
com as exigências das instituições promotoras e financiadoras, tornando alguns
parâmetros dos decretos inaplicáveis, como veremos no desenvolvimento do
trabalho.
1.2 Habitação e HIS, necessidade de legislação específica
A necessidade do desenvolvimento de uma legislação específica para HIS é a
resposta responsável dos governos municipais em promover para suas cidades,
uma solução para equilibrar o déficit habitacional local e promover a reforma urbana
necessária. Toda legislação municipal voltada para a produção habitacional de baixa
renda, oferece condições especiais, fora dos parâmetros urbanísticos gerais, para
promover alternativas e dar incentivos para a produção de unidades a baixo custo,
principalmente quando envolve o setor privado.
Nos países da Europa pós-guerra, principalmente na Alemanha, foram grandes
os incentivos para a produção de habitação operária e em função destes incentivos
foram elaboradas técnicas construtivas capazes de desenvolver construções em
grande escala e estimular um amadurecimento legislativo, conquistado pelo uso
variado de projetos arquitetônicos, alcançando assim um patamar estável e
sustentável nesta questão.
No Brasil, exemplos de leis destinadas a HIS, são encontrados nas prefeituras
de São Caetano do Sul, Diadema, Campinas, Santos, Osasco e outros municípios
da grande São Paulo. O que diferencia uma legislação de outra, é o enquadramento,
o tamanho da unidade e a delimitação de quem se beneficia das oportunidades
promovidas. Segue exemplo de HIS projetado para Cooperativa Habitacional dos
Bancários (Bancoop) para a cidade de Osasco. O padrão da unidade se equipara à
produção do mercado da iniciativa privada para São Paulo.
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Figura 1 - Conjunto Habitacional Morada das Flores. Cooperativa Habitacional dos Bancários.
Fonte: O autor

No município de São Paulo tivemos uma seqüência de decretos e leis de
incentivo à produção de habitação social, os quais são relacionados a seguir: a Lei
no 14.025, de 19 de novembro de 1976, o Decreto 17.810 de 4 de fevereiro de 1982,
o Decreto no 31.601/92 e suas variações, o Decreto no 44.667/04 e por último o
Decreto no 45.127/04, que na verdade é uma revisão de alguns artigos do decreto
anterior. O Decreto no 44.667/04 encontra-se em fase de revisão geral para ser
adequado ao novo zoneamento da cidade de São Paulo, Lei n o 13.885/04.
O termo HIS esta presente na legislação desde a Lei n o 14.025/76 que o define
como:
São considerados programas Habitacionais de Interesse Social, aqueles
desenvolvidos e implantados pelas seguintes entidades promotoras:
COHAB, EMURB2, INOCOOP3, CECAP4, IPESP5, Montepio Municipal e
Cooperativa assessoradas pelo INOCOOP. (Restrições da Legislação de
Uso e Ocupação do Solo 2º edição, março 1988).

Esta designação apareceu para enquadrar a produção habitacional do setor
público, diferenciando-a do setor privado. Está mais relacionada com a
responsabilidade pública do que com a diferenciação entre os termos habitação e
habitação social.
O termo habitação foi difundido pelos arquitetos modernos e tem a ver com a
idéia da máquina de morar, designando ao termo “casa” um conceito novo e objetivo
baseado na unitê d’habitation de Lê Courbisier. No pós-guerra, mesmo nos países
socialistas o termo utilizado foi o de habitação de massas, habitação operária e
habitação da destruição.
2

EMURB- Empresa de Urbanização do Município de São Paulo.
INOCOOP- Instituto Nacional de Cooperativas.
4
CECAP- Companhia Estadual de Casas Populares.
5
IPESP- Instituto de Previdência do Estado de São Paulo.
3
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O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo -PDE-São Paulo em
seu Art. 81, Inciso III, coloca como diretriz a elaboração de um Plano Municipal de
Habitação com a orientação de que este estabeleça diretrizes e metas para o
período que vai de 2006 a 2012. Com esta forma de incorporar o planejamento às
ações da política pública, as intenções ganham maior oportunidade para sua
realização.
1.3

Momentos marcantes da tipologia habitacional

Muitos dos principais tipos habitacionais começam com a cidade industrial e a
migração de trabalhadores do campo para os centros urbanos. Até então o trabalho
e a moradia aconteciam sob o mesmo teto e com a cidade industrial sofrem uma
separação. Esta divisão entre o “trabalho” e o “morar”, sustentam a diferença entre a
habitação da cidade e a habitação do campo e foi ponto de várias discussões ao
longo do desenvolvimento das teorias urbanísticas do séc. XIX e XX.
No momento em que a casa unifamiliar passa a não atender a demanda de um
aglomerado de pessoas que se deslocam para os centros em busca de
oportunidades, a habitação muda de caráter, de unifamiliar passa a ser coletiva e
por conta da área de influência, alcança uma dimensão urbana e social.
Segundo Steiner (1992, p.9), vários tipos de edificações buscaram abrigar a
demanda de trabalhadores, solucionando de formas diversas a necessidade de se
construir para o coletivo. O edifício em linha, ou alinhado, foi o primeiro exemplo de
edificação voltada a resolver a questão de adensamento dos centros urbanos. O
primeiro exemplo de construção em lâmina foi descoberto nas escavações de Ostia
y Roma (a insula).

Figura 2 – “Insulae” 6
Fonte: Steiner, 1992, p. 9.

As habitações coletivas deste período foram construídas por proprietários com
interesse em obter lucro, eram edificações alinhadas na rua e ocupavam o terreno
todo, tendo como área de iluminação e ventilação pequenos pátios internos. Eram
6

Hipotética reconstrução de casa alinhada da antiga Ostra.
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poucos os parâmetros de salubridade destas construções que serviam como opção
de moradia para a mão-de-obra que vinha do campo para a cidade. Este modelo de
edifício se intensificou com outros formatos durante a revolução industrial e deu um
grande salto na dicotomia cidade e campo.
Com a expansão urbana surge a necessidade de regulamentação dos
processos construtivos. Criam-se, principalmente em Paris e Viena,
regulamentações do poder público que passam a se opor aos interesses privados.
Começaram a ser exigidos padrões construtivos específicos sobre a relação dos
edifícios com as calçadas e o atendimento de aspectos de salubridade e de
decoração.
Ainda, segundo Steiner (1992, p.10), na Inglaterra o crescimento da cidade não
foi diferente, o tipo de bloco linear que ocupa o lote todo, com grande número de
habitações é o resultado da produção deste período. Como exemplo de alta
densidade, tem-se o edifício de St.Martin Cottages, construído em Liverpool 1869.

Figura 3 – Edifício St. Martin Cohage – Lieverpool
Fonte: Steiner, 1992, p.10.

Com efeito, surgiu uma subdivisão vertical do solo além da horizontal da casa
unifamiliar já conhecida. Na França, esta forma de edifício acabou demonstrando a
estratificação da sociedade do séc. XIX. Eram construções feitas para abrigar no
piso térreo, área para comércio, no primeiro pavimento os senhorios, no segundo
artistas e profissionais empregados, no terceiro os trabalhadores da indústria e no
último imigrantes e pessoas sem domicílio e ocupação. Este modelo foi utilizado
durante o período Hausmanniano conforme mostra a Figura 7.
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Figura 4 – Corte típico, com a estratificação social e um edifício de apartamentos. França séc.IX
Fonte: Steiner, 1992, p.10.

Nos EUA em 1879 o tipo de edifício que se assemelhou às construções
européias ficou conhecido como Dumbbell´s Apartments e seguia a mesma
configuração do edifício em linha ou alinhado com 5 a 6 pavimentos sem
preocupação com as questões sanitárias, com ventilação e a insolação.
No Brasil os movimentos internacionais influenciaram e continuam
influenciando a produção arquitetônica e o urbanismo, e neste momento da história
acabaram colaborando com soluções para os problemas decorrentes do crescimento
acelerado. De 1872 a 1875 São Paulo sofreu o segundo ciclo de urbanização com a
chegada da ferrovia, dos imigrantes e o ciclo do café. Em 1900 a cidade concentrava
240.000 habitantes na área urbana. (BONDUKI, 1998, p. 20).
...é nesse período de 1886 a 1900 que São Paulo explode,
desencadeando-se sua primeira crise habitacional, ...entre 1890 e
1893, acentuou-se o incremento demográfico, chegando a 28% (ou
seja, mais de 20 mil habitantes) por ano. (BONDUKI, 1998, p.18 apud
ROLNIK, 1981).

O adensamento populacional sem condições de saneamento básico, fez com
que o estado tomasse a frente dos problemas com atitudes higienistas, na época a
Europa já havia passado pela gripe espanhola.
..., portanto, das medidas contra as duas epidemias de 1893 surgiram
três frentes de combate - legislação urbanística, plano de saneamento
básico e estratégia de controle sanitário -, que são a origem da
intervenção estatal no controle da produção do espaço urbano e da
habitação. (BONDUKI, 1998, p. 33).
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O primeiro tipo de edificação para habitação de baixa renda no Brasil surgiu no
fim do século XIX e início do século XX, conhecidos como cortiços, ocupavam
comumente os miolos de quarteirões, conforme descreve o texto a seguir:
Um portão lateral da 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 capacidade. (BONDUKI, 1998, p. 23, apud
MOTTA, 1984).

O primeiro Código de Posturas Municipal de São Paulo, datado de 1886,
estabeleceu critérios para as edificações visando garantir as condições mínimas de
salubridade. Ficou definido para as habitações populares um gabarito, e o
afastamento mínimo de 5,00m entre as filas de casas. O código não permitia casas
subdivididas e que servissem de domicílio para muitos indivíduos. “Elas definiam seus
gabaritos, desenho, dimensões, cubagem e equipamentos sanitários”. (NABIL, 1998, p. 37).

Outro tipo habitacional utilizado, era a casa operária, construída em forma de
vilas e empreendida pela iniciativa privada, na época era a única solução disponível,
para o atendimento da demanda habitacional de baixa renda. “Baseada na casa
unifamiliar, a vila operária era o modelo de habitação econômica e higiênica, o ideal a ser
atingido” (idem, p. 41).

As semelhanças entre as modalidades de moradias como o cortiço - corredor,
cortiço - casa de cômodos e a vila de casas geminadas, era que todas utilizavam
edificações que aproveitavam ao máximo a economia de materiais, adotando
paredes comuns e áreas livres mínimas, adensando o terreno com o aumento do
número de unidades. Eram empreendimentos rentáveis e se beneficiavam ainda de
isenções fiscais.
Os lotes escolhidos eram geralmente compridos e tanto os cortiços- corredores
quanto às vilas operárias dispunham da mesma implantação. Um corredor central
com as unidades habitacionais geminadas nas duas laterais. As unidades de início
do corredor, de frente para a rua pública eram ocupadas geralmente pelo comércio.
O que diferenciava a casa do cortiço da casa de vila era o tamanho e o fato de ter ou
não sanitário dentro da unidade, pois nos cortiços o banheiro e o tanque eram
equipamentos comunitários e ficavam na área comum do pátio.
Em relação ao parcelamento do solo a vila diferenciava-se do cortiço-corredor
para a vila as unidades habitacionais estabeleciam uma divisão de lotes, sendo
espaço comum à rua ou o corredor central. Já nos cortiços-corredor a unidade se
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limitava à área de dormir, estar e a cozinha; a vida comunitária era a tônica destes
aglomerados, pois os equipamentos hidráulicos faziam parte dos espaços comuns,
caracterizando-se como um precário condomínio.
Em 1910 Bouvard foi convidado por Victor Freire a participar da primeira
intervenção urbanística no centro da cidade, nos locais de maior densidade. O
centro, nesta época era construído por edificações que ocupavam a frente dos lotes
com quintal para os fundos, as habitações se estabeleciam ao longo dos caminhos,
definindo o espaço público, a maioria delas com problemas de salubridade. Bouvard
promoveu o uso de recuos e gradis, criando uma nova relação entre o espaço
público e o privado para as novas localidades, esta proposta se diferenciava do que
se praticava até então. Em 1912 o centro recebeu outro projeto de melhoramento
com a construção do Viaduto do Chá e a urbanização do vale do Anhangabaú que
previa a canalização do córrego e execução de um grande jardim. Este
melhoramento permitiu a transposição do vale e o crescimento da cidade em direção
aos Campos Elíseos, surgindo então os novos loteamentos de Higienópolis e Santa
Cecília.
A discussão internacional entre cidade e campo, ganha forças na Inglaterra
com um movimento polêmico que se contrapõe às teorias de embelezamento das
cidades e propõe o abandono da vida urbana preconizando a volta à natureza. O
foco se concentrava em assentamentos residenciais novos, próximos aos grandes
centros onde se pudesse reconquistar a qualidade de vida perdida com a
aglomeração urbana. Eram assentamentos de baixa densidade com casas isoladas
e com grande apelo as questões de preservação de áreas verdes e parques
naturais. Esta proposta, desenvolvida por E.Howard e Raimund Unwin, ficou
conhecida como city gardens (cidades jardim) e influenciou outras idéias na mesma
linha no pós-guerra como as new towns ou ville nouvelles em outros países.
No Brasil a chegada da companhia inglesa Companhia City - “Cia City” - a São
Paulo na primeira década do século passado, trouxe para a elite paulistana as idéias
de Howard para loteamentos nas novas áreas abertas da cidade em direção à
várzea do Rio Pinheiros. Ela foi responsável pela criação do Jardim América e
Jardim Europa e tantos outros assentamentos espalhados pela cidade, abrindo
novos territórios como uma opção de moradia para a classe alta. Nestas ocupações
a companhia exigia nos termos de contrato de compra e venda do terreno que fosse
obedecido um código de posturas construtivas, limitando a ocupação das
edificações nos lotes, definindo recuos e gabaritos. A importância desta companhia
para São Paulo esta ligada também a este aspecto inovador. A Cia City trouxe para
o Brasil uma forma de regulamentação construtiva dentro dos padrões das cidades
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jardins, e forneceu um exemplo legislativo de como tratar estas questões no ato de
venda da terra. Estas regras contratuais, até hoje, se sobrepõem à lei de
zoneamento e são juridicamente respeitadas, promovendo a caracterização do
bairro idealizado no seu lançamento, garantindo ao conjunto um desenho urbano de
qualidade ambiental; pois além da exigência com as edificações estes loteamentos
foram projetados com um alto padrão urbanístico, com ruas largas e arborizadas,
espaços públicos e áreas verdes nas esquinas cuidadosamente elaboradas, sempre
com áreas de ajardinamento. Outros empreendedores miraram-se neste exemplo
para lançamentos imobiliários nos anos 80, como foi o caso de Alphaville.
A Cia City ainda influenciou o próprio poder público a pensar uma legislação
como instrumento de regulação construtiva com conceitos novos como área de
projeção ocupada do lote, capacidade construtiva ou de aproveitamento,
características impressas nos primeiros assentamentos estabelecidos pela empresa.
No panorama internacional, no período que antecedeu a primeira guerra
mundial, os arquitetos influenciados pelo eco do socialismo, clamavam por mudança
de postura frente à dificuldade em promover moradia para a massa de trabalhadores
residentes nos centros urbanos europeus em recuperação. Segundo Steiner (1992
p.15), um expoente deste período na Alemanha foi o arquiteto Bruno Taut, com
vários projetos residenciais em forma de lâmina, de 3 a 4 pavimentos, compostos de
maneira a ladear os quarteirões, formando monoblocos, com pátios internos para
atividades privadas. Esta modalidade de edificação, em forma do quarteirão, com até
5 pavimentos, também foi utilizada sobre um “tabuleiro de xadrez” por Idelfonso
Cerda na reconstrução de Barcelona no final do século XIX. Esta corrente ficou
conhecida como “half-open” e ganhou sua plenitude em Viena. O höfe de maior
impacto foi feito em Berlin, é o Karl-Marx Höfe com quatro tipos de unidades, num
total de 1400UH, compreendendo ainda área para centro juvenil, biblioteca,
consultório médico e odontológico, farmácia, lavanderia, creche e lojas.
Caracterizou-se como uma intervenção de grande homogeneidade no tecido urbano
e correspondeu ao anseio da social democracia em suprir as necessidades
habitacionais do proletariado.
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Figura 5 – Planta Geral e Vista do Karl Marx Höfe
Fonte: Steiner, 1992, p.15.

Nos primeiros anos do século XX várias soluções para habitação em larga
escala foram discutidas, juntamente com o espírito de inovação presente nas
exposições internacionais que passaram a constituir momentos de avanço nas
questões de racionalização e dimensionamento da unidade familiar. Aspectos
tecnológicos construtivos como o uso do ferro e do concreto facilitou o
desenvolvimento da produção em escala.
A Alemanha, neste momento tratou de facilitar a ocupação do interior, através
de novos assentamentos que possuíam geralmente uma pequena área comercial e
em alguns casos, uma área verde comum para plantio de hortas comunitárias. Estes
assentamentos foram chamados de siedlungen (bairros novos) que experimentaram
inovações de diversos tipos habitacionais

Figura 6 – Implantação da Siedlungen de Rommerstadt, Frankfurt
Fonte: Steiner, 1992, p.14.

As diferentes soluções formais e as articuladas definições tipológicas
que

caracterizam

estas

siedlungen

seguem

sendo

modelos

insuperáveis da arquitetura radical e certamente se recordam como
uma das mais importantes conquistas da política urbanística alcançada
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pelas organizações sócias democráticas. (STEINER, 1992, p.12, apud
TAUT, 1880-1938)

Figura 7 – Planta da unidade habitacional e vista da Siedlungen de Siemenstadt
Fonte: Steiner, 1992, p.15.

No Brasil, Nabil (1998, p.47) relaciona as vilas- cidadelas industriais à proposta
alemã das siedlungen. Estas vilas cidadelas, implantadas nos anos 20, constituíamse em verdadeiros bairros industriais e no início de sua concepção já contavam com
equipamentos coletivos como escolas, igreja, enfermaria, clube, pequeno comércio,
administrados e sustentados pela indústria empreendedora.
... muitas empresas criaram não só vilas, mas verdadeiras cidadelas,
porque se estabeleciam em locais isolados, onde inexistia mercado de
trabalho capazes de concentrar trabalhadores e oferecer o mínimo de
serviços e equipamentos urbanos. (BONDUKI, 1998, p. 47).

A Vila Maria Zélia (1919) no bairro do Belém e a Vila Economizadora (1907) no
centro de São Paulo, são exemplos de siedlungen paulistanas. A legislação da
época, não tinha uma visão urbanística do crescimento da cidade e estes
empreendimentos construíam-se por si só, com edificações baseadas unicamente
na necessidade de oferecer aos moradores infra-estrutura nos locais que se
instalavam.
Com o crescimento populacional, a iniciativa privada passou a não atender a
demanda de habitação, e o poder público, por força dos meios técnicos, assumiu
para si a responsabilidade social na questão habitacional. As casas ainda assim não
eram de propriedade do usuário, eram alugadas, mesmo as construídas pelo poder
público. “... a caracterização da habitação como uma mercadoria específica, ou mesmo como
uma não – mercadoria, mas um serviço público. ” (BONDUKI, 1998, p. 78).

Este pensamento foi consagrado na era desenvolvimentista do período do
Presidente Getúlio Vargas, embebida pela influência dos Congressos Mundiais da
Arquitetura Moderna - CIAM e a produção dos Institutos de Aposentadoria.
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No panorama internacional, na Alemanha em 1927, Mies Van der Röhe, ficou
encarregado de construir um bairro novo com o nome de Weissenhof próximo a
Stutgard e organizar um grupo de diferentes profissionais para projetos de edifícios
voltados à habitação operária. Foram implantados naquele local, vários modelos que
difundiram diferentes tipos de edificações, de diferentes repertórios, como o edifício
isolado, edificações alinhadas, como também a circulação de pedestre, além de
questões que envolviam o dimensionamento da unidade familiar, tudo com
cuidadosa medição dos espaços internos.

Figura 8 – Unidade Habitacional formulada por Mies Van da Röhe em Weissenhof.
Fonte: Steiner, 1992, p.13.

No turbilhão de necessidades do período entre guerras, o processo de busca
de conhecimento se acelera e também os esforços no sentido de promover uma
construção racional e industrializada. A idéia do modulor e a “unitês d´habitation”
desenvolvida por Lê Courbisier exemplificam a necessidade de simplificação através
da racionalização do projeto e da construção. É a manifestação do pensamento
difundido por Mies Van der Röhe: menos é mais, aplicado no edifício de
apartamentos em Stutgard e também divulgado por Walter Gropius em Berlim.
Em 1929 no segundo CIAM, realizado em Frankfurt, Ernest May apresenta uma
tese cuja temática foi a da unidade familiar mínima, ou o mínimo existencial para se
morar. Segundo Steiner (1992, p.13), este pensamento conduziu a uma série de
investigações e estabelecimento de normativas visando à racionalização dos
espaços domésticos por meio do uso de equipamentos voltados à habitação. Foi
estabelecido que todos os dormitórios deveriam receber o sol da manhã e a sala, o
sol da tarde; que a família tivesse separado os dormitórios do casal e dos filhos; que
todas as habitações deveriam possuir uma cozinha, integrada ou não à sala, e um
banheiro. A unidade média com três cômodos deveria ter um espaço em torno de
44m2, para famílias com até 3 filhos.
A União Soviética, por ocasião do primeiro plano qüinqüenal, em 1928, apostou
em um novo conceito de habitação proletária. O Comitê Central para a Construção
Habitacional estabeleceu 6 tipos de edificações com base racionalista para o
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estímulo da produção em larga escala. Estas tipologias se firmaram como lei, e
acabaram inibindo o processo criativo de investigação que a precedeu. Os princípios
do urbanismo soviético se concentraram na divisão do território em superblocos
urbanos dotados de serviços sociais, comerciais e educativos. Um grupo de
superblocos formava um distrito administrativo. Esta forma de parcelamento deu
origem às investigações sobre unidade básica de vizinhança que se tornou módulo
para a subdivisão do território urbano.
Pôde-se observar, como o conceito de unidade de vizinhança já estava
presente, a preocupação com a qualidade de morar, que não se reduzia na unidade
habitacional em si e sim na qualidade dos serviços públicos do entorno.
Modificava-se a relação entre o público e o privado, rompendo-se
fronteiras que os separavam e criando-se a noção de que não se habita
apenas a casa e sim um conjunto de equipamentos e serviços
coletivos.

Arquitetura

e

urbanismo

tornam-se

indissociáveis.

(BONDUKI, 1998, p.149)

Durante os anos 30, São Paulo recebeu outro melhoramento com o Plano de
Avenidas de Prestes Maia, o qual já continha em si uma visão do zoneamento. São
Paulo já convivia então com 1.000.000 habitantes dos quais 750.000 habitavam a
periferia nas vilas operárias.
Outros acontecimentos, no Brasil, engrossaram a discussão habitacional. Em
1931 aconteceu o Primeiro Congresso de Habitação Brasileiro, que reuniu o meio
técnico para discutir as necessidades de barateamento da construção e a tese
apresentada por Ernest May, trazida pelos profissionais que haviam participado dos
dois CIAMs. Logo em 1934 é aprovado em São Paulo, o Código Arthur Sabóia com
posturas construtivas promovidas pela municipalidade. O texto era voltado para
garantia da higiene e a saúde pública e são as primeiras regras condicionadoras da
propriedade imobiliária urbana e o motivo de críticas severas pelo meio técnico: “...:
desejamos que das leis atuais sejam retirados os dispositivos arcaicos, desejamos
principalmente, que estas leis indiquem a orientação a seguir e não se resumam em códigos de
não pode”. (BONDUKI, 1998)

A contradição entre aspiração da classe de profissionais de habitação e o poder
público com a forma de legislar o espaço urbano é evidente nesta frase citada no
livro do Nabil e mostra como a legislação pode atuar a favor ou contra a qualidade
dos projetos.
O Movimento Moderno e o pensamento racionalista com a idéia da máquina de
morar permeavam todas as iniciativas do período pós-guerra no Brasil e no exterior.
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Os usos de módulos mínimos, de sistemas construtivos com novas técnicas,
colocavam-se de acordo com as necessidades da época.
No entanto, muito rapidamente se dá em todos os países uma nova
orientação na reorganização e intervenção pública, que atuando como
apoio financeiro e normativo termina por condicionar a quantidade e a
qualidade dos resultados. Simultaneamente a introdução de dimensões
standard, os decretos de atuação das leis que fixam características
para as casas populares estabelecem modalidades para ascender aos
financiamentos, se publicam repertórios tipológicos que constituem um
autêntico manual sobre a ’residência´” (STEINER, 1992, p. 20).

Este pensamento sistêmico da produção habitacional teve inicio com os russos
como forma de abordar a questão e acabou virando uma regra para muitas
instituições públicas que promovem a habitação “tipo” pela facilidade em lidar com a
unidade que se repete.
Quanto aos tipos de edifícios promovidos pelo ideário moderno, Le Corbusier
ofereceu uma nova visão do bloco linear. A diferença entre este e o que já se
praticava, está na forma de demarcar o espaço público e o privado. O bloco em
lâmina corbusiano ganha o pilots7 que liberta o edifício do piso promovendo a
continuidade dos espaços públicos. Nesta proposta os edifícios passam a ser
envolvidos por grandes áreas verdes. A sua aplicação ficou prejudicada,
principalmente em paises em desenvolvimento, por conta do custo de manutenção
destes espaços abertos. Esta tipologia foi muito aplicada nas cidades novas das
quais Brasília é um exemplo.
No período pós-guerra, a expansão dos grandes centros, a degradação dos
centros antigos e a reconstrução das cidades, colocaram os países europeus em
uma atitude de emergência frente à questão da habitação. Uma nova onda da
discussão sobre cidade-campo toma conta das propostas de descongestão urbana a
maneira das siedlungen. Na Inglaterra as new towns, passaram a investir na
construção dos novos bairros ou subúrbios, formando um grande laboratório para a
proposição de novas tipologias.
Segundo Steiner, (1992, p.22) a Inglaterra, na ocupação dos new towns, optou
por uma forma construtiva e tipológica de baixa tecnologia para operar
empreendimentos menores.
... animados pela necessidade de encontrar soluções econômicas e de
imediata realização, desta forma se chega ao redescobrimento dos
7

Tipologia que possui o térreo sem construção somente com os pilares estruturais.
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sistemas construtivos tradicionais mais apropriados a pequenas
empresas artesanais, frente a qualquer sistema pré-fabricado....

No pós-guerra, a produção em geral assumiu o caminho proposto pela
arquitetura moderna, porém com um discurso muito mais voltado aos processos
racionais de produção habitacional e às analises relacionadas ao planejamento
urbano. A União Soviética neste novo momento tratou de racionalizar ainda mais
sua produção, sistematizando os agrupamentos a partir de algumas unidades
básicas para a verticalização utilizando-se de equipamentos e técnicas construtivas
disponíveis. O reflexo destas propostas no traçado urbano soviético, é evidente e a
relação dos edifícios com a cidade, faz lembrar uma linha de montagem.
Em 1957, a Alemanha promoveu uma nova Exposição Internacional de
Construção e propôs outro ensaio com caráter realista, tanto quanto ao da primeira
exposição. Desta vez o bairro de Hansarviertel abrigou grandes nomes da
arquitetura internacional com propostas de ocupação com todo tipo de alternativa
construtiva e tipológica. Nesta amostra Oscar Niemeyer apresentou uma solução de
edifício com pilotis e espaços coletivos no quinto pavimento e na cobertura. Os
edifícios deste assentamento não possuíam ligação entre si, porém formariam uma
amostra significativa de possibilidades construtivas voltadas para a habitação em
massa.
Na França as intervenções do pós-guerra na mesma linha de descongestão,
ficaram conhecidas como “Grandes Ensambles” cujo principal foco foi à busca de
solução para as questões que dizem respeito à cidade como: locomoção, trabalho e
serviços. As cinco “Villes Nouvelles”, como ficaram conhecidas, se localizam na
periferia de Paris possuem como atividade econômica o setor primário e o terciário
que integram as áreas residenciais.
No Brasil, a influência internacional foi em grande parte responsável pela
aplicação do ideário modernista e a escala de produção. Nada parecia tão moderno
quanto à construção de grandes conjuntos habitacionais ou a construção das
cidades novas com equipamentos sociais. Há um grande adensamento dos centros
urbanos nos anos que seguem e pouco a pouco se alterou a relação populacional
entre o campo e a cidade, inclusive no Brasil onde a classe operária urbana saiu do
ambiente rural para viver nas cidades num período de somente 50 anos.
...entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao lugar de
residência da população brasileira. Há mais de meio século atrás (1940)
a taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%. Nesses
quarenta nos, triplica a população total do Brasil, ao passo que a
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população urbana se multiplica por sete vezes e meia. (BARREIROS e
ABIKO, 1998, p.6).

A questão habitacional por conta da demanda, tornou-se uma questão urbana
e de importância política e esteve ligada ao desenvolvimentismo centrado na
presença do Estado. Assim, nos anos 40 a produção habitacional brasileira, passou
para as mãos dos Institutos de Aposentadoria - IAPs e a Fundação da Casa
Popular, cuja equipe técnica defendia os seguintes conceitos:
1- Edificação de conjuntos habitacionais isolados do traçado urbano existente;
2- Construção de blocos;
3456-

Limitação da altura dos blocos;
Uso de pilotis;
Adoção de apartamentos duplex;
Processos de construção racionalizados e a edificação de conjuntos
autônomos;
7- Articulação dos conjuntos habitacionais com planos urbanísticos e a
8- Entrega da casa mobiliada de forma racional.
A produção dos Institutos de Aposentaria e Pensão - IAPs seguia a visão de
que habitação não se resumia somente na moradia, sempre previam a criação junto
às edificações de equipamentos como escolas, creches e serviços de assistência
médica. Criticavam a solução da habitação unifamiliar ou a casa isolada no lote,
sendo esta aplicável somente nas cidades menores com o custo do terreno
condizente. Para estes técnicos, nas cidades populosas a solução de casas isoladas
levaria a expansão horizontal, provocando investimentos maiores em infra-estrutura.
Nos anos 50, estes órgãos já possuíam um quadro técnico bem constituído com
procedimentos de análise e de trabalho, amadurecidos.
Em seu livro “As origens da Habitação Social no Brasil”, Bonduki, mostram
claramente a relação entre os conjuntos produzidos por estes institutos e a influência
dos movimentos internacionais e relaciona, por exemplo, um dos principais
conjuntos produzidos na época no Rio de Janeiro, o Conjunto Residencial do
Realengo com 2.344 unidades, entre casas e apartamentos, localizado próximo à
linha ferroviária como as sidlungen, com tipologias diferenciadas. Além do Realengo,
o Conjunto Residencial Vila Guiomar em Santo André abriga diferentes tipologias em
uma única implantação: casas isoladas, geminadas e blocos em lâmina.
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Figura 9

Figura 9a

Figuras 9, 9a e 9b – Conjunto Residencial Vila Guiomar - Vista dos blocos de
apartamentos, implantação do conjunto e das casas isoladas Santo André
Fonte: Bonduki, 1998. p.190-191.

Outros conjuntos da mesma época foram baseados nos höfes vienenses
como, por exemplo, a Cidade Industriaria em Belo Horizonte. Um conjunto de
monoblocos que conformam uma área pública central e áreas individuais interna aos
blocos.

Figura 10 – Conjunto Residencial da Lagoinha, Belo Horizonte.
Fonte: Bonduki, 1998, p. 200.
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Porém foi o bloco linear a grande referência para a produção habitacional como
um todo. Baseados nos blocos executados por Mies Van der Röhe e Gropius com 4
ou 5 pavimentos, um corpo de escada para cada 2 unidades, podemos observar
esta influência em vários empreendimentos do IAPs como Conjunto Residencial da
Mooca, o próprio Vila Guiomar, entre outros.
O conjunto de Pedregulho, no Rio de Janeiro e o Edifício Japurá, no bairro
Bexiga em São Paulo, são inspirados na unite d’habitation de Lê Corbusier. Outros
edifícios com a mesma intenção só que produzidos pela iniciativa privada, foram o
Copan, JK, Nações Unidas, São Vito entre outros.

Figura 11 – Vista Geral Edifício Copan. Centro de São Paulo.
(Projeto Arq. Oscar Neymeier)
Fonte: Disponível em: www.aprenda450anos.com.br

Não faltam estudos para ressaltar a importância da construção de Brasília
como repertório moderno que influenciou o território brasileiro como um todo. As
idéias de unidades de vizinhança, os módulos habitacionais pensados como
parcelamento do solo e atendidos por unidades comerciais e de serviços, a
separação da cidade em atividades do viver, o uso do pilots, o bloco em lâmina e
outros tantos elementos, estão aplicados ali de forma integral.
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Figura 12 – Vista geral das superquadras de Brasília.
Fonte: Disponível em: www.geocities.com

Após a construção de Brasília e o golpe militar de 64, a produção habitacional
passa para as mãos do Banco Nacional de Habitação - BNH como financiador e
gerenciador dos recursos. Este período foi marcado pela preocupação total com a
redução dos custos, sem levar em conta as propostas arquitetônicas. O movimento
moderno com a busca da unidade ideal, da racionalização dos processos
construtivos permitindo a construção em série, de forma indireta auxilia o
barateamento do produto.
A partir dos anos 60, há um descrédito nas teorias urbanísticas de
planejamento urbano, visto que as cidades se encontravam com novos desafios. A
falta de identidade promovida pelo crescimento desenfreado resultou em situações
sociais precárias e de difícil solução, aliada ao fenômeno de superpovoamento. A
promessa de um progresso com crescimento qualitativo e com o controle de um
planejamento urbano eficiente, foram desacreditadas ao longo dos anos 70 e
fizeram com que os urbanistas começassem a dar maior atenção as questões
regionais e apostassem no resgate da pequena escala, da valorização das
particularidades e na retomada dos centros urbanos abandonados, mesclando a
cidade contemporânea com a industrial ou pré-industrial. A tônica foi a retomada de
tipologias urbanas que valorizassem o particular em detrimento do geral.
Outras teorias ao longo dos anos oitenta e noventas foram desenvolvidos
internacionalmente como o mixed development e o low-rise high density que se
concentram no estudo de tipologias ligadas ao adensamento populacional. A tônica
da verticalidade por conta dos altos custos da terra e os edifícios singulares de
grandes dimensões com diversos tipos de atrativos, são as novas questões
colocadas pelo urbanismo contemporâneo.
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Figura 13 – Vista do “Lês Terrasses de Torcy
Fonte: Deilmann, 1977, p. 91.

Figura 14 – Vista do “Allegheny Commons”
Fonte: Deilmann, 1977, p. 86.

Em São Paulo, o descrédito pelo planejamento culminou nos anos 80, com o
início no ciclo de planos diretores de baixa efetividade desenvolvidos durante os
anos 70. Estes planos almejavam em sua maioria a contenção do processo de
crescimento, porém constituíram-se em uma reivindicação do meio técnico e
estavam vinculados ao Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, dos quais os
Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado – PDDIs, faziam parte, muitas vezes
desconectados da realidade. Este primeiro ciclo de planos apesar de não ter tido
muito impacto, gerou uma legislação bastante sofisticada, o “Zoning”, que imprimiu
na cidade uma marca que perdura até hoje, apesar das mudanças legislativas
posteriores.
A característica destes planos foi à ausência de processos participativos e a
separação entre planejamento (planificar, projetar) e gestão das políticas públicas
setoriais. Estes fatores, aliados ao fenômeno da migração nordestina de grande
impacto, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro ao longo dos anos 70,
colaboraram para que estes PDDIs fossem de baixa eficiência.
Todo instrumento urbanístico criado, tinha por objetivo a regulação da ação do
solo privado e o estabelecimento de padrões ideais ou adequados de urbanização
(em São Paulo a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS, de 1972
e o COE, de 1975), difíceis de serem obedecidos pela cidade como um todo. Foi o
que ajudou a legitimar as desigualdades territoriais existentes e as em formação. Em
1970, o PDDI de São Paulo, elaborado por empreiteiras de obras públicas que
possuíam a capacidade de buscar parcerias para financiamentos em bancos
privados, consolidou o que a cidade já era e a dividiu em oito zonas de ocupação: de
Z1 a Z8.
Em 1971 foi feito o PDDI para São Paulo no governo de Figueiredo Ferraz e em
1972 a Lei de Zoneamento regulamentou o Zoneamento com o uso de parâmetros
de ocupação. Anexo A Tabelas I e II.
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Ficou institucionalizado o conceito de Coeficiente de Aproveitamento - C.A.,
como um índice urbanístico que serve para medir a capacidade construtiva de uma
área em função da metragem quadrada do terreno, e a Taxa de Ocupação - T.O.,
que estipula no plano horizontal que área pode ser ocupada com edificação. Estes
dois parâmetros interferem diretamente na volumetria da paisagem e na proporção
entre vazios e cheios da cidade, porém não estão ligados aos índices de densidade
populacional.
Com a Lei de Zoneamento, foi estabelecida a Z1, como zona exclusivamente
residencial permeando os bairros do Jardim Europa, Jardim América e outros, as Z3
e Z4 correspondendo a algumas áreas da Mooca, a Z5 o centro antigo. Para as
zonas Z3, Z4 e Z5 passou-se a permitir o C.A. em até quatro vezes a área do
terreno, mas somente para conjuntos residenciais. As zonas Z6 e Z7 foram
designadas como predominantemente industriais (Ceagesp, Jaguaré). Com mais de
50% do território da cidade, ficou definida uma grande área como Z2, podendo
chegar ao C.A. igual a 2,5 com a fórmula de Adiron para edifícios residenciais. As
áreas de Z2 como os bairros de Jabaquara, partes de Vila Mariana, da Saúde e a
maior parte da Zona Leste, formam o segundo anel urbano em processo de
consolidação de São Paulo. Estes locais ao longo das últimas décadas passaram
por desenvolvimentos diferenciados e na nova lei de zoneamento de 2004 foram
especificados. Muitas regiões em 1972 ficaram congeladas, esperando uma
definição futura e foram denominadas como Z8.
A evolução dos tipos habitacionais acompanhou em vários momentos os
movimentos internacionais, porém a maior influência se deu pela absorção do
ideário modernista. O solo fértil do desenvolvimentismo que se achava o Brasil nos
anos 50 e 60 propiciou a assimilação dos conceitos da unitê d’habitation, o pilots, e
outros elementos do repertório moderno, surpreendendo o próprio Lê Courbisier em
sua visita ao Brasil em 1962, ao ver o Conjunto Habitacional de Pedregulho — “Fiquei
admiradíssimo, nunca tive ocasião de realizar obra tão completa, dentro dos meus princípios,
como vocês realizaram”. (NABIL, 1998, p. 134, apud CAVALCANTI, 1987, p.72).

Mesmo com a herança moderna, outros tipos habitacionais foram
experimentados ao longo das últimas décadas do século XX, e muitos deles
retomados com o movimento contemporâneo regionalista; a promoção de
empreendimentos pontuais, a recuperação do patrimônio histórico e do centro
urbano.
A cidade contemporânea com grandes edifícios, torres residenciais e de uso
misto, retrofit de edifícios dos centros urbanos, formaram o repertório construído
principalmente na Europa e Estado Unidos dos últimos anos. Os países do terceiro
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mundo absorveram ao longo da história algumas destas influências, porém possuem
a necessidade de encarar outras dificuldades com ocupações diferenciadas para
encarar os problemas de grandes centros urbanos com nível de pobreza
incomparável.

2

Classificação

2.1

Definição de tipo e agrupamento habitacional
A intenção em classificar os tipos habitacionais de uma forma diferente da

usada na legislação de HIS, hoje em São Paulo, é a de dar uma leitura da edificação
de acordo com seu arranjo na paisagem urbana. Cada legislação estabelece
diferentes denominações que causam conflitos na hora de equalizar um estudo
comparativo.
A forma como as construções se organizam no lote, a relação entre estas e os
espaços públicos - urbanos, assim como o tipo edificado é objeto de interesse desta
análise. Para isto será feita uma classificação, visando o entendimento dos casos
sobre os aspectos da qualidade e viabilidade de implantação.
Antes do desenvolvimento deste estudo será necessário esclarecer alguns
termos a fim de que sejam entendidos na forma que se pretende utilizá-los. A
classificação “unifamiliar”, quer dizer: dispor de um único registro e matrícula de
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e permite a ocupação de um único
núcleo familiar no lote. Já a “multifamiliar” considera que em um mesmo local
convivem diferentes IPTUs e núcleos familiares diferentes.
A definição para “tipo”, que será usada, corresponde a um modelo ideal, que
reúne caracteres essenciais ou distintivos de todos os objetos da mesma espécie.
“Tipologia” = tipo + logos, que significa o estudo do tipo. Será usada para fazer
referência aos tipos já consagrados na historiografia da arquitetura.
“Agrupamento habitacional” será entendido como um agenciamento urbano que
define a relação da unidade habitacional com os espaços públicos e semipúblicos
criado a partir de uma proposta de intervenção única, homogênea, podendo ser um
lote com vários edifícios, ou ainda, ser vários lotes com varias edificações.
2.2

Categorias utilizadas na Legislação em São Paulo

Na legislação de São Paulo a classificação dos empreendimentos habitacionais
é feita pela forma de agrupamento das edificações no terreno, agregando a esta
classificação o fato da edificação ser vertical ou horizontal, não havendo separação
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por tipologias. Esta classificação se dá tanto na LPOUS, quanto nos decretos de HIS
como veremos a seguir.
2.2.1 Para a LPUOS, Lei no 7.805/72
Na elaboração da legislação em São Paulo tivemos uma junção do
agrupamento ao tipo habitacional, como segue:
Residência unifamiliar R1: Edificações destinadas à habitação correspondendo a
uma unidade por lote. Neste caso sobre o tipo habitacional englobam as casas
isoladas e as geminadas.
Residência multifamiliar R2: Edificações destinadas à habitação correspondendo a
mais de uma unidade por lote, subdividindo-se em:
 R2-01: unidades residenciais agrupadas horizontalmente, todas voltadas para
a via oficial. Neste caso entram as unidades isoladas ou geminadas,
agrupadas em um conjunto único e um só lote;
 R2-02: habitações agrupadas verticalmente. É uma configuração que
pressupõe um lote com um único edifício residencial;
 R2-03: casas superpostas, que correspondem a duas unidades residenciais
unifamiliares, agrupadas verticalmente com acessos independentes ao
logradouro público. Pressupõe um grupo de módulos de 2UH com as mesmas
características de um edifício multifamiliar implantado em um único lote.
Conjunto residencial R3: É constituído de uma ou mais edificações, isoladas ou
agrupadas, vertical ou horizontalmente, ocupando um ou mais lotes, e deve
obrigatoriamente dispor de espaços e instalações para uso comum, caracterizados
como bens de condomínio do conjunto. Subdivide-se em:
 R3-01: conjunto residencial com área do lote ou lotes, igual ou inferior a
20.000,00m2 ou aquele com 400 habitações ou menos
 R3-02: Conjunto residencial com área de gleba, lote ou lotes, superior a
20.000,00m2 ou aquele com mais de 400 habitações.
Na figura de conjunto residencial horizontal, o acesso às unidades
habitacionais era feito por rua interna para autos e não para pedestres. Todas as
unidades deveriam ter frente para uma rua interna ou rua oficial.
2.2.2 no PRE de São Paulo - 2004
Nos Planos Regionais Estratégicos de São Paulo - 2004, foi denominada nova
categoria de uso para habitação, o que deverá interferir na revisão do Decreto de
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HIS Para análise deste trabalho estas categorias não serão incorporadas, somente
citadas, a saber:
Residências isoladas = R1
Conjunto horizontal = R2h
Conjunto vertical = R2v
2.2.3 No Decreto no 31.601/92
Para o Decreto no 31.601/92, assim como para os Decretos no 44.667/04, o tipo
da edificação também se funde à forma de agrupamento urbano como nas
legislações anteriores, mudando somente a denominação e o arranjo como
demonstrado a seguir:
Residencial unifamiliar: Uma habitação por lote podendo ser isolada ou geminada
com frente para via oficial.
Residencial multifamiliar horizontal até 12 unidades: Mais de uma unidade por lote.
Considera o uso da vila onde as áreas comuns pertencem ao residencial e não ao
poder público e podem ser compostas por casas isoladas, superpostas e/ou
geminadas. As unidades não precisam estar de frente para via para autos. Podem
ser acessadas por via para pedestres.
Residencial multifamiliar horizontal acima de 12 unidades: Um conjunto de casas
isoladas, geminadas ou superpostas contidas em glebas com capacidade de
implantar acima de 12 unidades. Somente 50% das unidades precisam ter acesso
direto por via de autos e as demais podem ser por via de pedestres.
Residencial multifamiliar vertical: Um ou mais edifícios por lote.
No primeiro decreto de HIS há uma separação distinta que evidencia a
categoria multifamiliar até 12 unidades, dando um incentivo maior para a
implantação da vila.
2.2.4 Nos Decretos no 44.667/04 e no 45.127/04
Diferentemente do decreto anterior, não há separação para conjuntos até 12
unidades, este tipo de agrupamento foi incorporado no conjunto horizontal.
Habitação unifamiliar: uma habitação por lote, podendo ser isolada ou geminada.
Conjunto horizontal – EHIS: com possibilidade de uso de casas isoladas ou
geminadas até dois pavimentos, podendo ter uso misto com até 200UH em áreas
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com até 10.000,00m2 com as mesmas características de acesso que do decreto
anterior.
Conjunto Vertical – EHIS: com possibilidade de casas superpostas, edifícios com até
cinco pavimentos sem elevador e edifícios com mais de cinco pavimentos com
elevador, podendo ter uso misto em áreas com até 10.000,00m2 ou 200UH, com as
mesmas características de acesso que do decreto anterior.
Reforma e recuperação de edificação existente: o decreto separa esta modalidade
de intervenção para estabelecer procedimentos quanto aos projetos de retrofit dos
edifícios ociosos como os do centro de São Paulo.
Com a modificação proposta no Decreto no 45.127/04, altera o número de
unidades do conjunto vertical ou horizontal para 300UH em áreas de até
15.000,00m2, observada as demais restrições.
2.3 Categorias utilizadas para estudo
Visando uniformizar a classificação dos assentamentos habitacionais, neste
estudo, será utilizada uma nomenclatura de acordo com seu foco.
Do ponto de vista do parcelamento do solo, os agrupamentos urbanos em São
Paulo estão ligados às diretrizes da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de
1979, do Código Florestal, Legislação Municipal n o 9.413, de 30 de dezembro de
1981, Lei de Zoneamento no 13.885/04 e o Decreto de HIS em vigência.
O modelo teórico de divisão do território urbano está baseado na unidade de
vizinhança, dimensionada por um quarteirão hipotético de 100,00m x 100,00m, ou
para cada 10.000,00m2 de área urbana, deve haver uma subdivisão de forma que as
partes resultantes possam ter acesso pelo sistema viário e ser dotada de
equipamentos urbanos e sociais.
A Lei Municipal no 9.413/81 prevê que, para cada 10.000,00m2 (módulo
mínimo), 5% da área seja destinado para áreas públicas institucionais, doadas ao
poder público para a instalação de equipamentos comunitários. Para o sistema
viário, seja deixado obrigatoriamente 20%, que depois de executado passa a fazer
parte do sistema viário municipal e 15% para o sistema de áreas verdes e de lazer
municipais. Os 60% restantes são reservados à habitação, indústria, comércio e
serviços, territórios estes, sujeitos ao zoneamento. Estes índices constituem a
garantia de áreas mínimas de espaço urbano que reverte para a cidade, com a
intervenção municipal para a construção de equipamentos sociais. Em áreas
maiores a divisão se dará dentro dos mesmos índices proporcionalmente.
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Com o Decreto no 45.127/04 o módulo mínimo do parcelamento passou de
10.000,00m2 para 15.000,00m2, somente para HIS nas zonas Z2, Z3, Z4, Z5, Z9,
Z10, Z11, Z12, Z13 e Z19. Para os terrenos em Zona Especial de Interesse Social ZEIS a dispensa de doação de áreas públicas é feita para os casos com até
40.000,00m2, localizados na macro área de urbanização consolidada8 e 40.000,00m2
em ZEIS para os terrenos localizados na macro área de reestruturação e
requalificação urbana e na macro área de urbanização em consolidação, quando
dotada de equipamentos urbanos mediante analise da Comissão de Análise de
Habitação e Empreendimentos de Interesse Social - CAHEIS.
Com o propósito de esclarecimento, como formas resultantes da divisão
territorial urbana, temos os seguintes produtos:
a) Lote: é o sub produto do loteamento. É o módulo onde se trabalha a
edificação em si, o enfoque é a própria unidade e resulta em um único
IPTU.
b) Conjunto habitacional: este nome é dado ao tipo de intervenção sobre um
parcelamento do solo, cujo produto é executado sobre um lote (ou lotes)
que abrigam unidades verticais ou horizontais individualizadas. Cada
unidade habitacional possui sua matrícula em separado, dependendo da
sua característica. O sistema viário é público.
c) Vilas e Condomínios: as vilas, e os condomínios, embora tenham uma
configuração urbana semelhante, constituem-se em tipos distintos de
parcelamento. No primeiro, o parcelamento é feito por lotes unifamiliares,
registrados individualmente no cartório de imóveis, enquanto que no
segundo, tanto os condomínios horizontais quanto verticais, toda área,
ocupada ou não, incluindo sistema viário interno, é tratada como área
comum das unidades e são rateadas no custo final na forma de fração
ideal do terreno e equivalência das áreas comuns. Sob a figura da
Convenção do Condomínio são registradas todas as áreas comuns e
individuais, seguindo normas específicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. O proprietário possui um IPTU único, com a
área privativa e a área comum discriminadas.
Existem quatro formas de parcelamento do território. O loteamento que é uma
forma de divisão de acordo com as Leis n o 6.766/79 e no 9.413/81 e o Decreto de
HIS, cujo produto é em forma de lote. Contém sistema viário contíguo ao da cidade.
Cada lote resultante obtém uma única matrícula e as áreas comuns são públicas. O

8

Divisão definida pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo 2004. Anexo H e I.
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desdobro, o desmembramento e o remembramento são ações parciais de
intervenção em uma área que já foi fruto de um parcelamento anterior.
O Decreto de HIS no 44.667/04 deu um significado novo a divisão do solo. O
Plano Integrado como foi chamado, mostra de que forma a divisão urbana pode ser
feita para HIS. Pode encaixar-se tanto como loteamento quanto condomínio, a
diferença é que como Plano Integrado, a solução da edificação e da implantação faz
parte de uma proposta única. A legalização do parcelamento pode ser tanto na
forma de matrícula individual do lote ou na forma de condomínio com a fração ideal
do terreno. Tanto num caso como no outro, o parcelamento deverá obedecer à lei já
citada.
Como forma de ocupação dos territórios, temos para este estudo, as seguintes
definições de tipos:

1- Casa isolada
Tipologia que faz referência à cidade - jardim, ou bairro - jardim com a retomada
da questão casa-campo. Esta tipologia pode ser fruto de um loteamento, um
condomínio ou ainda uma vila.
Características do tipo: A casa isolada tem recuos por todos os lados. Com um,
dois ou três pavimentos. Possui insolação otimizada e ventilação cruzada.
2- Casa geminada
Este tipo gera uma ocupação com maior adensamento do que a casa isolada,
inclui casa térrea geminada e sobrado geminado. Atende à necessidade da casa
e foi muito utilizada na formação dos bairros antigos, durante os anos 50, como
Lapa, Pinheiros, Perdizes, Itaim-Bibi e continuaram a ser utilizadas, nos anos 70,
nos bairros novos, afastados dos centros consolidados. Podem ser geminadas
em apenas uma lateral ou como renque de casas geminadas nos dois lados.
Características do tipo: Um, dois ou três pavimentos. Dá condições de insolação
em duas fachadas com ventilação cruzada. Permite maior aproveitamento do
terreno.
3- Casa superposta ou sobreposta
Composta pela sobreposição de duas residências, podendo constituir, por sua
forma e volumetria em um bloco em linha.
Características do tipo: Três a quatro pavimentos. Dá condições de insolação em
duas fachadas e ventilação cruzada. Cada unidade habitacional deve possuir
ligação direta com a via de acesso.
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4- Bloco em lâmina, linear, acima de 3 pavimentos
Pode ser implantado junto às ruas ou soltos no lote com recuos de todos os
lados. Dependendo da extensão e altura destes edifícios, tornam-se edifícios
singulares, podendo se constituir em uma verdadeira muralha urbana,
dependendo de sua proporção.
Características do tipo: Iluminação e ventilação cruzada nas unidades.
Possibilidade de insolação igual para toda fachada. Uma escada de acesso para
cada bloco de unidades. Altura variável, geralmente de três até oito pavimentos.
5- Bloco geminado
É o tipo de edifício existente no centro de São Paulo, construído antes dos
anos 70.
Características do tipo: Ausência de recuos laterais. Possui iluminação e
ventilação feita com ajuda de poços de iluminação e ventilação, internos ao
edifício.
6- Monobloco
Esta tipologia de edificação em forma do quarteirão consagrou-se com Cerda em
Barcelona e nos höfes vienenses. São edifícios de três a oito pavimentos.
Características do tipo: Possibilitam iluminação e ventilação cruzada nas
unidades, porém com o sacrifício das que ficam nas orientações desfavoráveis
na implantação. Ocupam o alinhamento dos quarteirões e possuem quase
sempre um pátio interno.
7- Bloco isolado
7.1- Bloco isolado T+4
É um edifício solto no lote, distante dos demais edifícios do entorno ou de outros
dentro do mesmo lote, possui recuos por todos os lados. O prédio em “H“ é uma
variação desta tipologia muito utilizada para habitação social em São Paulo,
como veremos adiante. A tipologia do “H” pode ter o pavimento térreo com pilots
ou com unidades habitacionais além dos quatro pavimentos tipo.
Característica do tipo: Não possui elevador. O andar tipo pode ser composto de
três a oito unidades ou mais, sem se constituir em um bloco alinhado.
7.2 - Bloco isolado acima de 5 pavimentos
Possui a mesma configuração do anterior, só se diferenciando pelo número de
pavimentos, em geral até 21 pavimentos no máximo. Pelo gabarito ainda não se
constitui em uma torre.
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Característica do tipo: Uso de circulação mecânica por elevador. O andar tipo
pode ser composto entre três e oito unidades por andar.
8- Edifícios singulares
É um edifício cuja proporção causa impacto ao entorno, tornando-o um marco
visual na paisagem.
Característica do tipo: São edificações que servem de referência visual e em
alguns casos abrigam usos mistos.
Com o cruzamento das informações sobre as categorias apresentadas como
agrupamentos urbanos (lote, conjunto habitacional, condomínio ou vila) e as
tipologias (casa isolada, geminada, sobreposta, bloco alinhado, bloco geminado,
monobloco, bloco isolado e edifícios singulares), será analisada a produção
habitacional no período 1989 a 2005 em São Paulo.

3

Os Decretos de HIS em São Paulo

Inicialmente, alguns pontos devem ser considerados sobre os termos usuais da
legislação de uso e ocupação do solo que interferem diretamente na tipologia: Taxa
de Ocupação (T.O), Coeficiente de Aproveitamento (C.A.), gabarito e recuos,
(frontal, lateral e de fundos). Estes são os índices estabelecidos pela legislação que
definem a forma de ocupar o espaço urbano dos terrenos.
Os recuos, por exemplo, são herança da intervenção sanitarista e trata-se de
uma forma de garantir ventilação e iluminação em pelo menos três faces da
edificação. Os recuos, juntamente com a T.O, que corresponde à área que o lote
pode ser ocupado no plano horizontal, definem a ocupação da edificação no lote,
conseqüentemente sua área permeável; os vazios e os cheios e as áreas livres de
transição entre o espaço público e o privado.
O C.A. define a capacidade construtiva do lote, do terreno e é um parâmetro de
medição para o cálculo da infra-estrutura urbana.
A seguir será relatada a história que envolveu a concepção dos decretos de
HIS e será feita uma análise da evolução entre eles, ressaltando-se os ganhos
qualitativos em relação ao enquadramento e as facilidades concedidas que
interferem na elaboração dos tipos habitacionais.
3.1

Decreto no 31.601/92.
Histórico e antecedentes
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Já se passaram 15 anos desde a elaboração do projeto de lei deste decreto e
ainda é possível perceber, ao conversar com as pessoas envolvidas na sua
formulação, quão importante para a cidade de São Paulo e para a questão
habitacional foi este período. Com um pouco de idealismo e permissividade, o
governo da Prefeita Luiza Erundina foi um grande laboratório de aplicação com
renovações legislativas e de gestão, que ainda faz eco.
Antes de 1992 existia o Decreto de Interesse Social n o 14.025/76, que
estabelecia diretrizes aos poderes público e privado para implantação dos
empreendimentos de baixa renda. Os focos principais eram o parcelamento do solo
e os loteamentos. Este instrumento não foi um instrumento promotor e incentivador
de Habitação de Interesse Social, logo caiu em desuso e perdeu a função sendo
incorporado à outra legislação.
Posteriormente, entrou em vigor a Lei Municipal n o 9.413/81 que regulamenta o
parcelamento do solo sob a base da Lei Federal n o 6.766/79, porém com mais
restrições. Nos Art. 42 e 53 daquela lei, está explícito que o poder público pode
definir critérios para a aprovação de projetos de interesse público, por meio de
decreto. Por conta desta abertura, basicamente antes de 1992, os empreendimentos
de HIS eram aprovados, em sua maioria, por decreto, caso a caso. Se fizermos uma
busca no site da Prefeitura de São Paulo9 com a palavra-chave habitação
social/decreto conseguimos o resultado de 229 decretos de aprovação de conjuntos
habitacionais referente a este período. Entre estes encontram-se os decretos das
aprovações dos conjuntos habitacionais de Santa Etelvina, Brasilândia, Tiradentes,
entre outros.
Na verdade, o poder público se preocupa com a execução das habitações e
deixa de lado o processo da regularização. Até a regulamentação do Decreto de HIS
no 31.601/92, a maioria dos projetos da CDHU e da COHAB foi aprovada por decreto
específico, mesmo já construído. Estes empreendimentos seguiam no mínimo as
diretrizes de parcelamento municipal e o atendimento da Lei no 6.766/79, para não
obstruir o processo no Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais GRAPROHAB. A tipologia adotada era geralmente a do “H”, com 5 pavimentos em
blocos, 4 apartamentos por escada e que não apresentava dificuldades em atender
qualquer tipo de legislação praticada até então em São Paulo, desde que
respeitados os 6,00m de recuo entre um edifício e outro.

9

Disponível em:
<ww3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/pesqfonetica.asp?
p=habitação+social>.
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Quando começou o governo da Prefeita Luiza Erundina, criou-se uma comissão
de estudos, a CAHEIS, dentro da Secretaria da Habitação do Município de São
Paulo - SEHAB para executar um projeto de lei antes de ir para a Câmara. Essa
comissão foi a responsável pela elaboração do Decreto n o 31.601/92 de HIS. Faziam
parte as arquitetas Eliane Guedes, diretora do Departamento de Parcelamento do
Solo e Intervenções Urbanas - PARSOLO e Maria do Carmo El Beck do mesmo
departamento, os arquitetos Moysés da CDHU, Vladimir Bartalini da COHAB, Ângelo
Salvador Filardo Junior de Superintendência de Habitação - HABI, José Ronal do
PARSOLO e o engenheiro Ricardo de Sousa Moretti consultor pelo IPT. Em alguns
momentos também participaram dos trabalhos as arquitetas Helena Mena Barreto e
Ermínia Maricato como representantes da Secretaria da Habitação.
Em entrevista concedida pelas arquitetas Eliane Guedes e Alejandra Devecchi,
foi assim colocada à meta de trabalho da CAHEIS — “... vamos estudar os parâmetros
mais interessantes, que possam ser seguidos pela maioria dos empreendimentos de HIS, de
modo que eventualmente alguns, devido às características específicas, tenham de ser
aprovados por um decreto”.10

O objetivo da regulamentação da Habitação de Interesse Social apareceu da
necessidade de se consolidar uma legislação específica que abraçasse a causa da
demanda habitacional de baixa renda. O texto preliminar para o decreto virou projeto
de lei e os empreendimentos, desde o inicio da gestão, foram analisados dentro da
comissão obedecendo ao texto inicial mesmo sendo ainda aprovados
individualmente, no período que antecedeu sua vigência. Este projeto de lei norteou
o texto final — “... desenhava-se o ”as built“ do conjunto e carimbava: ‘ decreto da Prefeita’.
Imagina levar cada conjunto para a Prefeita aprovar, mas era assim”.11

A idéia era fazer um decreto que absorvesse todos os problemas apresentados
nas aprovações, caso a caso, e que servisse tanto para o setor público como para o
privado. Foi então estipulada uma regra para o poder público com flexibilização dos
índices de aproveitamento e parcelamento do solo, e outras regras para a iniciativa
privada bem mais flexíveis que a LPUOS, porém com menos vantagens que o poder
público direto.
Participaram da discussão do projeto de lei na Câmara Municipal: o poder
público, os loteadores, a Associação dos Empreendedores em Loteamentos - AELO,
o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais - SECOVI, o Instituto dos Arquitetos - IA, a sociedade civil, enfim, todos
os agentes envolvidos na produção de habitação. O primeiro ponto discutido por
10
11

Depoimento dado em entrevista com as arquitetas Eliane Guedes e Alejandra Devecchi.
Idem.
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estes representantes foi “Fazer uma lei ou um decreto? ”. O decreto é mais rápido
para aprovação e a lei envolve uma discussão mais ampla com a sociedade.
Perdeu-se muito tempo logo de saída com a indecisão da forma jurídica. O processo
demorou de 1989 a 1992, porque a iniciativa privada tinha uma visão e o poder
público tinha outra. Por fim optou-se por fazer o decreto e postergar a implantação
de uma lei para outro momento — ”... nós queríamos fazer uma lei. Seria muito mais
interessante ter uma lei de habitação de interesse social. ”12

Durante todo o processo de elaboração, vários setores manifestaram seus
interesses, principalmente o setor privado, conforme depoimento abaixo:
“Por exemplo, os empresários queriam uma lei de loteamento de
interesse social, que se chamaria LIS (Loteamento de Interesse Social)
separada do decreto. Queriam trabalhar só o loteamento, não estavam
interessados no resto. Esta era a opinião do setor capitaneado pela
AELO. Os setores mais ligados aos empreendimentos imobiliários e
construção apoiavam nossa decisão que era uma versão mais completa
e foi a que acabou ficando".13

A questão que causou outra polêmica na formatação do decreto, foi com
relação ao enquadramento das categorias. Que tipos de empreendimentos poderiam
ser enquadrados como HIS, só os do poder público ou também os da iniciativa
privada? No caso de se enquadrar os da iniciativa privada também, até que
categoria de renda? Que faixa de renda? Como comprovar a renda?
O decreto acabou estabelecendo diretrizes para os empreendimentos do poder
público, e para iniciativa privada, desde que conveniada a um órgão público. Incluiuse também a cooperativa habitacional como uma categoria diferenciada que poderia
se beneficiar do decreto desde que atendidas algumas características específicas,
caso contrário entraria para aprovação pela lei normal de parcelamento, o COE e a
LPUOS, ou seja, conjunto de leis que serve á qualquer outro empreendimento.
Em relação aos loteamentos, o decreto é muito mais generoso do que a Lei n o
9.413/81. O lote pode ser pequeno, podem ser feitas pequenas vilas se as
edificações forem construídas juntas com a abertura do loteamento. Com
complementação da infra-estrutura o lote pode ser menor ainda. O decreto deu
muita abertura para o parcelamento, mas em compensação, exigiu um pouco mais
na infra-estrutura. O empreendedor, com a nova legislação, deve prover água e
esgoto, enquanto que a Lei no 9.413/81 exige um ou outro.

12
13

Idem.
Depoimento dado em entrevista com as arquitetas Eliane Guedes e Alejandra Devecchi.
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Apesar comissão comentar que as questões técnicas seriam o ponto mais
polêmico para a aprovação do decreto, pelo contrário, o que causou mais polêmica
foi o enquadramento para se definir quem poderia se beneficiar destas regras
especiais.
O papel da CAHEIS foi fundamental na elaboração do projeto de lei e na
aprovação de questões que o decreto não esclarecia. Durante a implantação da
legislação, muitos empreendimentos foram aprovados pelo decreto e outros tantos
ainda pela comissão. A comissão tem o poder de flexibilizar qualquer questão
técnica que o decreto não abrange desde uma questão especial de terreno até de
tipologia.
É importante lembrar que o decreto de HIS estava inserido em um pacote
legislativo que incluía uma nova proposta de Plano Diretor para São Paulo, uma
nova lei de uso e ocupação do solo, a revisão do COE e a legislação própria para
HIS. Nesta ocasião foi elaborado um novo COE, Lei n o 11.228/92, que teve como
meta à desburocratização das aprovações e maior responsabilização do profissional,
já que as novas regras se aplicavam mais às restrições de uso e ocupação e
pretendiam causar menor interferência no projeto da edificação. No Plano Diretor
daquela época, aparecia pela primeira vez o instrumento urbanístico do solo criado,
as Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS com planos de urbanização, as Zonas
Especiais de Preservação Ambiental - ZEPS e a criação do Fundo de Urbanização
com verbas trazidas das operações urbanas para aplicação em HIS, em áreas
verdes municipais, infra-estrutura e transportes.
A não aprovação do Plano Diretor condicionou a implantação do decreto de
HIS à base da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo em vigor. A aplicação
se estendia a todas as zonas de uso, desde que respeitados os índices urbanísticos
detalhados no Anexo B, Quadro I, deste trabalho.
Além da questão de enquadramento, outros pontos polêmicos foram o
estacionamento, o dimensionamento das áreas públicas, os recuos, tamanho dos
lotes e índices de aproveitamento, porém estes foram pontos de menor extensão,
comparados ao enquadramento.
Características do Decreto
O mais importante para entender o Decreto é entender a política habitacional a
que estava atrelado. Na gestão da Prefeita Luiza Erundina, a política habitacional
estava baseada na produção de lotes nas regiões periféricas com empreendimentos
pequenos e ocupação de pequenos vazios urbanos. Este tipo de diretriz produziu
muitos conjuntos habitacionais executados em mutirão, outros poucos por
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empreiteiras, alguns destes destinados a moradores de cortiços. Nenhuma atenção
foi dada para a habitação no centro.
Revolução conceitual das tipologias
A Prefeita Luiza Erundina atribuiu a HABI, cujo diretor era o arquiteto Nabil
Bonduki a responsabilidade de conduzir o plano habitacional de seu governo.
A tônica do trabalho desta fase foi a busca de alternativas novas para suprir o
déficit habitacional municipal, com a opção pela qualidade dos projetos
arquitetônicos. A condução dos empreendimentos foi feita, na sua maioria, por autogestão, com o apoio de assessorias técnicas que colaboraram no encaminhamento
de um trabalho participativo com a população, desde o projeto, sua execução e
entrega da obra. Nabil Bonduki ao descrever o caráter dos empreendimentos
executados argumenta:
“...ocupar os vazios urbanos visando aproveitar as redes de infraestrutura e equipamentos sociais já existentes, reduzindo o tempo de
deslocamento de grande número de trabalhadores e se contrapondo a
segregação espacial das classes sociais; reagir á especialização
funcional da cidade, estimulando a convivência de uma pluralidade de
usos compatíveis como atividades terciárias e habitação”. (BONDUKI,
1993, p.16)

Como prática daquelas intenções, temos os projetos realizados por HABI
naquela gestão, que consolidaram uma ocupação territorial diferenciada, como
veremos no Capítulo V, deste trabalho.
Alterações feitas nas gestões seguintes:
Após a aprovação do Decreto no 31.601/92, no período dos Prefeitos Paulo
Salim Maluf e Celso Pitta, vários outros decretos menores, com modificações de
alguns artigos ou de redação, foram feitos no sentido de abrir espaço para o trabalho
da iniciativa privada.
Durante esses oito anos de modificação do decreto houve uma flexibilização,
que foi alterando o conceito original na questão do enquadramento. O decreto, na
sua versão completa englobou as seguintes complementações:
Na gestão do Prefeito Paulo Salim Maluf
Decreto no 33.824, de 24 de novembro de 1993;
Decreto no 34.049, de 23 de marco de 1994;
Decreto no 35.433, de 23 de agosto de 1995;
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Decreto no 35.553, de 4 de outubro de 1995;
Decreto no 35.839, de 30 de janeiro de 1996;
Decreto no 35.892, de 14 de fevereiro de 1996 e
Decreto no 36.366, de 6 de setembro de 1996.

Na gestão do Prefeito Celso Pitta
Decreto no 37.004, de 12 de agosto de 1997;
Lei no 12.597, de 16 de abril de 1998;
Decreto no 37.583, de 17 de agosto de 1998 e
Decreto no 37.671, de 8 de outubro de1998.
...durante todo esse tempo de 1992 a 2000 foram feitas algumas
alterações só de enquadramento. Não diminuiu rua, não aumentou
nada, era sempre uma questão de enquadramento. Quem pode, quem
não pode, como pode. Abriu-se muito mais espaço para a iniciativa
privada. Tem o lado bom e o lado ruim. 14

Nas gestões dos Prefeitos Paulo Salim Maluf e Celso Pitta, a política
habitacional concentrou-se na execução do programa de intervenção em favelas que
assumiu o nome de Projeto Cingapura.
3.2 O Decreto no 44.667/04 e o Plano Diretor Estratégico de São Paulo.
Histórico e antecedentes:
O decreto atual de HIS foi elaborado após a aprovação do Estatuto da Cidade
e do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Com a viabilidade destes novos
instrumentos, o Decreto no 31.601/92, tornou-se obsoleto, necessitando de
profundas alterações e foi assim que a CAHEIS iniciou novo processo de discussão
da questão habitacional, na gestão da Prefeita Marta Suplicy.
Com o crescimento urbano a partir dos anos 80, o movimento de reforma
urbana ganha força diante das dificuldades impostas nas periferias das metrópoles,
como a falta de habitação, transporte, trabalho e lazer. O crescimento sem
planejamento promoveu a distribuição desigual de equipamentos urbanos e fez notar
a diferença entre o ônus e o benefício, entre o direito de propriedade e o direito à
propriedade da população de baixa renda.
A mudança de rumo iniciada com a Comissão de Reforma Urbana durante a
Constituinte de 1988, caracteriza-se em seus Artigos 182 e 183, como uma nova
14

Trecho da entrevista concedida pelas arquitetas Eliane Guedes e Alejandra Devecchi.
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forma de encarar o direito à propriedade, tendo a propriedade que cumprir sua
função social. Firmado este artigo no texto constitucional e regulamentado
posteriormente pelo Estatuto da Cidade em junho de 2001, recai sobre a
administração municipal a gestão dos conflitos urbanos mediante consolidação de
um Plano Diretor com participação popular no planejamento, como forma de garantia
do direito à cidade.
Depois de 11 anos foi que o Estatuto da Cidade conseguiu sua aprovação. O
Projeto de Lei no 181/89, de autoria do Senador Pompeu de Souza, aprovado no
senado em 1990, teve seu início de tramitação na Câmara como Lei no 5.788/90 e
sofreu grande oposição dos proprietários urbanos diante das solicitações do Fórum
Nacional de Reforma Urbana. A principal polêmica era o questionamento do direito
de propriedade e redefinição dos instrumentos que estabeleciam esse direito,
incluindo zoneamento e tombamento. O texto sofreu sanção presidencial em julho
2001 com veto aos artigos referentes à concessão especial para fins de moradia e
foram reintroduzidos, por meio da Medida Provisória no 2.220/01.
Os instrumentos jurídicos promovidos pelo Estatuto da Cidade estão contidos
em quatro frentes: indução do desenvolvimento urbano, regularização fundiária,
democratização da gestão urbana e financiamento da política urbana. Sua aplicação
necessita de regulamentação com a elaboração dos Planos Diretores Municipais,
através dos quais, se consolida a definição da função social da propriedade, assim
como a forma de aplicação dos instrumentos desenvolvidos para garanti-la.
Em São Paulo, a elaboração do Plano Diretor foi um processo que ganhou
força a partir da gestão da Prefeita Luiza Erundina com o primeiro texto que já
colocava uma mudança de concepção sobre o aproveitamento do solo urbano e que
sofreu veto na Câmara Municipal de São Paulo. Porém seu desenvolvimento foi
garantido com o trabalho do Movimento de Reforma Urbana e ainda, durante as
gestões posteriores a 1992, continuou sendo discutido nos meios técnicos. Em
2001, após a aprovação do Estatuto da Cidade, teve condições de ser colocado para
a participação da população nas diferentes instâncias deliberativas previstas no
Estatuto.
O PDE foi finalmente regulamentado pela Lei n o 13.470, de 13 de setembro de
2002 e alterou todo o parâmetro de uso e ocupação do solo da cidade de São Paulo.
Colaborou diretamente nos aspectos para a viabilização de uma reforma urbana e
habitacional, criando as ZEIS e o uso de aplicativos como a outorga onerosa,
imposto progressivo no tempo, usucapião especial urbano, etc. Criou instrumentos
que possibilitam a regularização fundiária e a melhoria da situação de quem mora
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em terrenos irregulares e estimulou a produção de moradias nas áreas consolidadas
e com boa infra-estrutura.
De todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e aplicados no PDE
de São Paulo, os que interferem diretamente na questão habitacional são:
Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano: a delimitação das ZEIS e a
consideração da habitação como elemento integrador do território, coloca a
importância da habitação para o desenvolvimento da cidade, principalmente nas
áreas denominadas como macrozonas de reestruturação e requalificação. (Ver
mapas nos Anexos H e I).
Instrumentos de Regularização: são aqueles que terão reflexos diretos sobre a
habitação, como o usucapião especial urbano15, a concessão de uso especial para
fins de moradia16 e a edificação e parcelamento compulsório17, pois são medidas
que visam facilitar e estimular a produção de moradias, seja regularizando-as ou
obrigando o proprietário de áreas subutilizadas, a doá-las ao poder público.
Instrumentos Urbanísticos: fixados no PDE como a Transferência do direito de
construir,18 Direito de Preempção 19e o Consórcio Imobiliário20, são mecanismos que
dão ao proprietário a possibilidade de negociar com o poder público a venda do
potencial construtivo do lote quando esta área estiver designada no PDE como de
interesse público, seja para habitação, meio ambiente ou operações urbanas. A
Outorga Onerosa21 também é um instrumento urbanístico que promove a restituição
ao poder municipal dos investimentos feitos no local. Esta operação cobra o valor
Usucapião especial urbano – Para aplicação, o Estatuto da Cidade define que o terreno ou imóvel deve ser
particular, ter moradia comprovada há mais de 5 anos. O usucapião pode ser individual ou coletivo (condomínio)
com área da fração individual de até 250m2.
16
Concessão de uso especial para fins de moradia - Em terreno ou imóvel publico. Deve-se comprovar moradia
a mais de cinco anos. O morador, ou moradores, pede a concessão especial para fins de moradia ao órgão
público (vale para todas as instâncias) que é dono oficial. Após 1 ano se o órgão público não tiver passado a
propriedade do terreno aos moradores, estes podem recorrer à justiça comum.
17
Edificação e parcelamento compulsório - Obriga o proprietário a dar um uso social a propriedade tratando-se
de edificação ou de terreno subutilizado. Se no prazo estabelecido no PDE o proprietário não apresentar projeto
de construção ou reutilização, o município pode aplicar o IPTU progressivo no tempo, aumento anual da alíquota
do IPTU, até o máximo de 15% do valor do imóvel.
18
Transferência do direito de construir - Este instrumento serve para ressarcir o proprietário que preserva ou
doa imóvel de interesse público. O PDE estabelece áreas que devem ser preservadas ou doadas para o poder
público para implantação de habitação ou equipamentos públicos; o proprietário que preservar seu imóvel ou
doá-lo ao poder público, pode vender e transferir o potencial construtivo do terreno para outro terreno em
operação casada, onde exista possibilidade de adquirir solo criado.
19
Direito de preempção- É uma operação onde o poder público tem interesse de intervenção e tem preferência
na aquisição do imóvel antes de ser ofertado no mercado.
20
Consórcio imobiliário- Associação entre o proprietário da terra e o poder público, onde o proprietário cede a
terra urbana ao poder público, recebendo em troca unidades habitacionais construídas no valor da terra cedida.
Instrumento criado para incentivar a produção habitacional.
21
Outorga Onerosa – É o poder público que outorga para a iniciativa privada a possibilidade de construir. O
coeficiente máximo é definido pelo zoneamento a capacidade de adensamento da região e paga-se a outorga da
diferença do básico para o máximo, definidos no PDE.
15
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sobre o direito de construir acima do definido em lei como valor agregado ao imóvel
de direito público. Foi estabelecido no PDE que o coeficiente de aproveitamento
básico, indica o que pode ser construído gratuitamente; o coeficiente máximo define
o potencial a ser utilizado para aplicação da outorga onerosa e o coeficiente mínimo,
define se a propriedade cumpre ou não sua função social.
Os recursos advindos da outorga onerosa formam um Fundo de Desenvolvimento
Urbano, regido por um Conselho Gestor com poderes de direcionar os recursos
desta operação para a aplicação em áreas estratégicas como habitação, transporte
e infra-estrutura.
Com estes critérios estabelecidos para a cidade como um todo, o Decreto de
HIS teve que ser revisto para adequar-se aos novos parâmetros a fim de
incrementar os benefícios dispostos pelo Estatuto da Cidade e o PDE.
Características e objetivos do Decreto no 44.667/04
Com o PDE a produção de Habitação de Interesse Social ganhou outros
incentivos ao qualificar áreas específicas para a intervenção do poder público,
esclarecendo a participação do investidor privado no que se refere à ocupação das
áreas subutilizadas da cidade. —“...quando entrou a gestão da Prefeita Marta Suplicy, foi
retomada a história de se fazer uma lei de HIS, então se montou outro grupo com a mesma
característica para elaboração do novo decreto”.22·

A equipe que participou do novo decreto, enveredou-se pelo mesmo caminho
que a comissão da gestão da Prefeita Luiza Erundina. O pensamento que norteou
as ações foi o de que o ideal para o desenvolvimento habitacional seria a criação de
uma lei de interesse social e não um decreto. Esta discussão levou praticamente
todo o mandato da Prefeita, acabando por sair a revisão na forma de decreto, em
outubro de 2004, no final de sua gestão.
Este decreto de HIS faz parte de um novo pacote legislativo promovido após o
Estatuto da Cidade, que engloba o PDE, os PREs, a legislação de HIS, uma revisão
no COE e a reestruturação da Lei Federal no 6.766/79.
A ordem das aprovações não foi feita da melhor forma possível, pelo fato dos
PREs e a Lei de Zoneamento não ficarem prontas antes do final da gestão, ainda
continua em elaboração a alteração da Lei no 6.766/79 e a discussão do COE ainda
não se iniciou. Foi necessário, portanto, publicar a revisão do decreto de HIS antes,
o que causou uma certa incompatibilidade. Agora, um ano e meio depois de sua
aprovação, deverá ser revisto e adequado à nova Lei de Zoneamento de 2005 e aos

22

Entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara, diretora de APROV na gestão da Prefeita Marta Suplicy.
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PREs. Devido às alterações legislativas dos últimos anos, hoje não se tem uma
certeza quanto aos padrões a serem adotados para elaboração de um projeto. Esta
instabilidade faz da CAHEIS o principal órgão legislador, no que se refere a HIS.
Sobre o enquadramento dos empreendimentos, o decreto deixa claro qual o
papel do poder público na produção de HIS e do poder privado para a produção de
HMP23 e HIS. O Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS só
poderá ser feito pela iniciativa privada desde que conveniada a órgãos promotores
de habitação como CEF, COHAB e CDHU.
O enquadramento de HIS e HMP corresponde às faixas de programas da CEF
e foram estabelecidas em paralelo. O Programa de Arrendamento Residencial - PAR
da CEF e o Crédito Solidário, atendem até 6 salários mínimos, enquanto que o
Crédito Associativo atende de 6 a 16 salários.
A faixa que define a atuação do poder público e da iniciativa privada está clara
no PDE, Art. 146, incisos XIII e XIV como segue:
XIII - Habitação de Interesse Social- HIS, é aquela que se destina a
famílias com renda, igual ou inferior a 6 (seis) salários mínimos, de
promoção pública ou a ela, vinculada, com padrão de unidade
habitacional com um sanitário, até uma vaga de garagem e área útil de
no máximo 50,00 m2 (cinquenta metros quadrados), com possibilidade
de ampliação quando as famílias beneficiadas estiverem envolvidas
diretamente na produção das moradias;
XIV - Habitação de Mercado Popular- HMP, é aquela que se destina a
famílias de renda igual ou inferior a 16 (dezesseis) salários mínimos ou
capacidade de pagamento a ser definida em lei específica, de
promoção privada, com padrão de unidade habitacional com até dois
sanitários, até uma vaga de garagem e área útil de no máximo 70,00
m2 (setenta metros quadrados).

Antes, como era só um decreto de HIS, estava mais vulnerável a mudanças.
Para alterá-lo era necessário somente que o Prefeito aprovasse um outro decreto e
o substituísse, mas no formato de lei, para haver alguma alteração tem que passar
pela Câmara Municipal. A exemplo do que aconteceu no mandato da Prefeita Luiza
Erundina, a pressão do mercado imobiliário foi grande sobre a primeira versão do
decreto. Após sua gestão, já no governo do Prefeito Paulo Maluf e Celso Pitta, foram
assinados vários outros decretos complementares, os quais comentados

23

HMP- Habitação do Mercado Popular aquela destinada a família com renda igual ou inferior a 16 salários
mínimos, de promoção privada.
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anteriormente, que abriram caminho para os loteadores e construtores. Estando o
benefício na lei do PDE o enquadramento é claro.
Um aspecto realmente positivo neste novo texto é a institucionalização do
Plano Integrado24 como forma de intervenção. O modo como foi elaborado, dá
responsabilidade ao profissional para solucionar os aspectos técnicos que envolvem
o projeto como um todo. Em um EHIS ou Empreendimento em Zona Especial de
Interesse Social - EZEIS, com Plano Integrado, o projetista deve propor soluções
técnicas cabíveis para a intervenção como um todo, a partir daí questões como
recuos, declividade de terreno etc., são passíveis de proposição fora do contexto do
decreto. Cabe ao profissional apresentar as adequações e não ao poder público
determiná-las.
A delimitação das ZEIS é outra característica única desta legislação. É a
designação de áreas onde o poder público deve atuar no que se refere ao plano de
habitação do município. A partir de agora, cada governo é responsável no seu
planejamento por indicar soluções para estes locais mapeados na cidade, locais que
a própria população determinou como áreas com necessidade de investimento
público.
A criação das ZEIS- Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social
A denominação de ZEIS, anteriormente conhecidas como AEIS foi aplicada em
1991 na Prefeitura Municipal de Santo André e se expandiu, a partir dessa
experiência para outros municípios da grande São Paulo nos anos 90. Durante todo
o processo de discussão do Plano Diretor de São Paulo, desde 1992 esta idéia foi
debatida nos meios técnicos e foi incorporada definitivamente na última versão do
PDE de São Paulo em 2002.
Uma outra experiência comprovada feita em áreas de interesse social foi em
Diadema, em 1994. Esta foi a primeira vez que se separou as áreas ocupadas das
áreas livres do município, as quais em sua maioria eram áreas industriais. De 1994 a
1999 a Prefeitura Municipal de Diadema comercializou 6.740 unidades habitacionais
atendendo 25% da população carente do município, ou seja, 29.000 famílias foram
atendidas dentro de programas de ocupação dos vazios, com projetos qualificados.
Na Prefeitura Municipal de Santos, neste mesmo período, foi realizado a
primeira experiência com requalificação urbana em área central destinadas para
habitação social. Em São Paulo a discussão sobre a destinação de áreas especiais

24

Plano Integrado – é a modalidade de solução única de parcelamento e edificação proposta pelo decreto.
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para fins de moradias, começou na gestão da Prefeita Luiza Erundina como AEIS, e
finalmente tornaram-se ZEIS em 2004.
Em 2001, em São Paulo, foi feita a indicação dos endereços das ZEIS, sem
descrição dos perímetros. Em 2002, no PDE, estas áreas foram cadastradas e
identificadas com descrição dos limites confrontantes. Há uma diversidade grande
nas ZEIS-SP. São glebas, terrenos, conjuntos habitacionais sem qualificação, áreas
urbanas com necessidade de requalificação, favelas, edifícios vazios em locais com
equipamentos públicos. Todas estas áreas são passíveis de intervenção do poder
público para promover melhorias e serem destinadas para moradias.
As ZEIS em São Paulo foram classificadas e ganharam regras específicas de
ocupação, de acordo com sua vocação:
ZEIS 1: áreas destinadas predominantemente à regularização e reurbanização. Na
sua maioria são favelas, loteamentos clandestinos e conjuntos habitacionais
irregulares, todos sem equipamentos urbanos.
As ZEIS 1são perímetros dentro da área urbana, onde valem regras específicas de
ocupação permitindo a regularização fundiária e um plano de urbanização, que deve
ser aprovado por um Conselho Gestor formado por representantes do governo e dos
moradores.
ZEIS 2: são glebas e terrenos vazios dentro de áreas urbanas qualificadas ou não,
que estão sujeitas ao IPTU progressivo. São áreas que podem ser utilizadas pelo
poder público ou em parceria com a iniciativa privada, para promover a habitação de
interesse social por meio de convênios com os órgãos promotores de moradia.
ZEIS 3: são locais designados na área central de São Paulo, são edifícios
abandonados ou subutilizados. O objetivo é a reabilitação destes locais
consolidados com inclusão social. Estimula a produção de habitação em regiões
que concentram emprego e infra-estrutura.
ZEIS 4: áreas de preservação que precisam de intervenção para promover a
desocupação em favor do meio ambiente.
Para viabilizar a ocupação e regularização destas áreas, pode-se aplicar
instrumentos como, usucapião especial urbano, concessão especial para uso de
moradia, edificação e parcelamento compulsório. Pode-se também viabilizar
empreendimentos utilizando-se dos instrumentos urbanísticos como o consórcio
imobiliário, a transferência do direito de construir e o direito de preempção, além das
áreas designadas como ZEIS estarem beneficiadas pela outorga onerosa gratuita.
HIS e HMP em ZEIS
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O Decreto define EZEIS como empreendimentos em ZEIS, elaborados a partir
do poder público ou em consórcio deste com a iniciativa privada, podendo ser HIS
com HMP ou HIS com outros usos.
Pelos dados do quadro SEHAB - 2004 do PDE, foram designados 6,78% do
território de São Paulo para as ZEIS em geral. Da passagem do PDE para os PREs,
esta porcentagem passou para 8% divididas entre ZEIS 1,2,3 e 4.
As ZEIS foram pensadas como áreas que possam ter diferentes usos além do
habitacional. Quando o decreto determinou a mistura de usos e de demandas, tinha
como inspiração a tipologia muito utilizada nos anos 50 como é o caso do edifício
Copan e do Conjunto Nacional, onde convivem comércio, serviços e diferentes tipos
de unidades habitacionais, em uma única edificação.
O Art. 18 do Decreto no 45.127/04 escreve sobre a exigência e a proporção
destes índices:
“Os pedidos de aprovação de edificações em imóveis localizados em
ZEIS deverão ser protocolados na SEHAB que se manifestará quanto à
exigência de destinação de porcentagem de área construída computável
para HIS, de acordo com o disposto no Art. 3º do Decreto no 44.667/04”.

Este artigo estabelece a proporção de usos conforme os valores da tabela a
seguir:
Tabela 1- Quadro de proporção de HIS e outros usos para as ZEIS
HIS

Outros usos *
Valores máximos

ZEIS 1 e 2

70%

30%

ZEIS 3

50%

50%

ZEIS 4

70%

30%

*Para outros usos entende-se : HMP, comércio ou serviços. Fonte: O autor.

No caso de ZEIS 3, por exemplo, para reabilitação de um prédio de hotel, no
centro da cidade, onde se pode ter o C.A. = 4, segundo a tabela acima, podemos
utilizar a proporção de 50% HIS e 50% para outros usos, se outros usos forem para
o próprio hotel, podemos usar o C.A.=2 para o hotel e o C.A. = 2 para HIS, ou no
lugar do hotel podemos fazer HMP, já que na composição, o HMP entra como outros
usos.
Conceitualmente as ZEIS foram pensadas como zonas independentes do
zoneamento geral, com regras específicas. Porém não foi esse conceito que
predominou na regulamentação. No PDE assim como na atual lei de zoneamento,
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estas áreas receberam layers25 sobre uma zona de fundo. No mapa do PDE e
PREs, as zonas assinaladas como ZEIS, correspondem aos locais onde o decreto
atual permite a execução de EZEIS, não é possível fazer em uma ZEIS somente
Empreendimento de Habitação o Mercado Popular – EHMP, tem que atender a
proporcionalidade da Tabela 1.
Em uma ZEIS, os coeficientes básico e máximo não se aplicam, pois se pode
utilizar o máximo sem o pagamento de outorga onerosa. A orientação dos índices
urbanísticos para estes locais, encontra-se no Quadro 1 do Decreto de HIS, Anexo C
deste trabalho. Para os projetos de reabilitação dos edifícios no centro de São Paulo
enquadrados como ZEIS 3, a CAHEIS tem papel especial, visto que muitos dos
procedimentos para viabilizá-los, ficam a critério do projetista, já que o COE trata
estes edifícios como reforma normal inviabilizando-os. Segue depoimento que
mostra esta preocupação: —…e outra coisa que o decreto fez foi deixar completamente em
aberto a condição de projeto para reforma, então ele é apreciado pela Comissão........Porque não
é possível pegar um prédio no centro e conseguir atender as condições do código de obras. O
decreto fala que iluminação e ventilação devem atender o código, para todos os casos, mas na
questão da reforma rompe com tudo e diz: É o projeto que dá a solução para todas as questões
e vai para a Comissão”.26

No Art. 7. inciso II do Decreto no 44.667/04 diz:
Poderão ser aceitas, para a parte existente e a critério da CAHEIS
soluções que não atendam integralmente as disposições previstas no
COE e na LPUOS relativas as dimensões, afastamentos e recuos desde
que:
a.

Não sejam agravadas as condições de salubridade e habitabilidade.

b.

A edificação seja adaptada às condições de segurança das

edificações estabelecidas pela Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros.

A questão do cortiço gerou muita polêmica para elaboração deste decreto. O
cortiço não é classificado como HIS no PDE e o decreto se remete ao COE que
define unidade familiar como sendo aquela que contém um sanitário. A figura do
cortiço não se enquadra na definição do PDE e nem do COE, pois é uma coabitação
multifamiliar.
Como HIS em forma de cortiço não pode ser aprovado, tem que ter um
tratamento diferenciado para enquadrar, deverá ser reformado o local e respeitada a
unidade básica habitacional.
25

Esta denominação vem do programa de projeto AUTOCAD onde cada layer corresponde a determinadas
características do desenho.
26
Trecho da entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara.
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Nas ZEIS 1 com favela, também existe a situação de coabitação, porém o
decreto não exige na favela a unidade habitacional. Ao urbanizar uma favela, o
órgão promotor deverá resolver o problema habitacional da população moradora por
meio de um plano de ação. Em áreas de ZEIS 1, o poder público tem que resolver o
problema dos moradores da área ocupada. A caracterização de uma ZEIS 1 é feita
pela existência de uma população moradora, a área e a ocupação fazem parte de
uma solução única indissociável.
Já as ZEIS 2 são conceitualmente áreas vagas, com capacidade para produzir
as habitações necessárias e pode servir como estoque para regularizar as ZEIS 1.
Nas ZEIS 3 não há ocupação de favela, não há loteamento clandestino, na
maioria são terrenos vagos, edifícios desocupados ou ocupações em forma de
cortiço. O objetivo das ZEIS 3 é promover HIS nas áreas consolidadas.
Ao delimitar estas áreas, o poder público é responsável por achar uma solução
para viabilizar moradia neste local, inclusive dos cortiços.
HIS e HMP em outras zonas:
A promoção de HIS em outras zonas que não ZEIS, pode ser feita tanto pelo
poder público como pela iniciativa privada em parceria com o poder público. Tal
parceria pode ser feita com a participação da CEF como agente financiador dentro
dos programas e linhas de crédito. Este critério está estabelecido no PDE.
A posição da SEHAB na época da elaboração do decreto, era a de facilitar a
promoção do benefício; o promotor privado seria intermediário entre o que é HIS e o
empreendimento residencial para classe média, atendendo uma faixa de renda
ainda baixa entre 6 e 16 salários mínimos, liberando o poder público para oferecer
melhores condições de moradia para a população entre 1 a 6 salários mínimos.
Os EHIS em áreas que não são ZEIS, não estão sujeitos ao pagamento da
outorga onerosa, tanto os promovidos diretamente pelo poder público como os em
parceria. Os EHMP pagam outorga onerosa fora de ZEIS de acordo com os índices
urbanísticos estabelecidos pelo decreto no 44.667/04, Anexo E, Quadro 3 - deste
trabalho, e utilizam-se dos Quadros 18 e 19 do mesmo decreto - Anexo F no que se
refere à transição de coeficiente de aproveitamento básico e máximo para
pagamento de outorga onerosa. Exceção é feita às antigas Z2, que pelo Art. 166 do
PDE permite chegar ao C.A. 2,5 sem o pagamento da outorga, tanto para HMP
como HIS.
As áreas das antigas Z2: parte dos bairros da Saúde, Vila Mariana, Jabaquara,
regiões da Mooca, Belenzinho, Brás e ainda toda a periferia, com a aplicação do Art.
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166 do PDE, são hoje potenciais de utilização do mercado imobiliário para produção
de HMP com financiamento próprio ou pelas linhas de crédito privado da CEF.
Há ainda outras áreas de intervenção para HIS e HMP hoje na cidade de São
Paulo. Alguns destes locais estão ao longo das marginais como o Ceagesp e o
Jaraguá, muitos são formados pelas antigas Z6, hoje ZPIs. São áreas que
necessitam de requalificação pelo abandono das instalações industriais, porém
deve-se deter a atenção nas questões ambientais de contaminação do solo.
Sobre a outorga onerosa para HMP, a arquiteta Paula Motta coloca em seu
depoimento: — “...a outorga onerosa é bem reduzida, até 50m2 como HIS é isento, depois de
50 a 70m2, são mais generosos do que a lei de ocupação normal e ainda possuem outros
benefícios que saem do decreto, a idéia realmente era facilitar a produção de habitação”.27

Os outros benefícios a que se refere é o promovido pelo PDE, Art. 166, que
em Z2 a outorga é gratuita, além da isenção de Imposto sobre Serviços - ISS para
obras de HIS ou HMP, com alvará de execução dado pela Prefeitura.
O parcelamento do solo
A obrigatoriedade de doação de áreas públicas institucionais, áreas verdes e
sistema viário, ficou bem mais flexível.
... então por exemplo, na parte do parcelamento, o decreto, quebra
aquela rigidez da destinação de área pública. Antes só podia aprovar se
tivesse de acordo com a Lei no 9.413/81 com a doação de 15% de área
verde, 5% de institucional, 20% de sistema viário. Agora o sistema viário
é o que o projeto necessita. Porque 20% de área pública se você
consegue resolver de outra forma? A área verde e institucional também
foi flexibilizada na porcentagem, porque pode ser mais área verde e
menos institucional dependendo da região da cidade que você está. ”28

Nos casos de doação, os 15% para áreas verdes e institucionais, quando
necessários, podem ser reavaliados mediante certidão de diretrizes pedida a
PARSOLO.
A diretriz geral para parcelamento de HIS é o desmembramento de glebas em
porções de até 15.000,00m2, tamanho que caracteriza o EHIS e EZEIS. A condição
de dispensa de doação total de áreas verdes e institucionais se refere a todas as
zonas de uso, menos nas antigas Z8-100/1, por se caracterizarem como áreas de
reservas urbanas, que são ainda formadas por glebas que devem ser parceladas em
27
28

Trecho da entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara.
Idem.
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lotes resultantes de 50.000,00m2, conforme Lei Municipal, para depois desmembrar
em situações menores. Nesta passagem, o empreendedor será obrigado a doar os
15%.
Os benefícios de parcelamento propostos pelo decreto enquadram somente
EHIS e EZEIS. Não estão contemplados os EHMP da iniciativa privada que deverá
seguir a Lei Municipal no 9.413/81.
Em uma ZEIS é possível desdobrar a proporção de usos de HIS e outros usos
em dois lotes separados, com entradas independentes, caracterizando dois
empreendimentos, ou por meio de um Plano Integrado, com uma solução única,
compatibilizando dois usos integralmente.
Sobre a questão das vias, o Art. 58. parágrafo IV libera o tratamento das vias
para soluções alternativas como por exemplo: para passeio público com
revestimento obrigatório de 1metro em pelo menos 1 lado do sistema viário, no caso
de plano integrado e o uso de via mista é a grande novidade do decreto,
preferencialmente dirigida a pedestres, com passagem de veículos para manutenção
e serviços públicos.
Com relação às tipologias
Em relação à questão tipológica, o Decreto no 44.667/04, não foi alterado as
conquistas do 31.601/92, adotaram- se basicamente os índices de T.O. e C.A. e
recuos estabelecidos no primeiro com a diminuição dos índices para a tipologia
vertical além da adoção dos coeficientes básico e máximo estabelecidos pelo PDE
para pagamento da outorga onerosa.
Quando se comparou os dois decretos no aspecto das tipologias horizontais,
houve um aumento nas T.O., como será demonstrado no próximo item deste estudo.
Em relação aos recuos: — “. O decreto desde a Erundina abre um pouco a
possibilidade de edificar no recuo. Em algumas circunstancias é dispensável pela Comissão. No
recuo de frente pode, no lateral também, nos dois decretos, desde que se atenda a uma relação
que se pede no texto. Se não estiver atendendo o que estiver no decreto, vai para a Comissão e
é analisado o caso específico”.29

Com relação às vagas de estacionamento e a inclinação do terreno.
A não exigência da vaga de estacionamento, liberou o terreno para ocupação
com mais unidades. Na entrevista com a arquiteta Paula Motta, quando questionada
se os empreendimentos habitacionais analisados por Aprov, têm sido aprovados sem
29

Trecho da entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara.
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vagas para autos como possibilita a lei, ela responde: —“...é raríssimo ter algum que não
tenha nenhuma, lógico que tem alguns aqui no centro.Têm empreendimentos que não têm,
possuem uma ou duas vagas, carga e descarga, alguma coisa assim”30

A questão que tem inviabilizado o uso do decreto no que se refere as vagas de
automóveis, são as exigências da CEF. Para os empreendimentos particulares que
vêm pelo PAR, a exigência é de uma vaga para cada automóvel. A CEF tem regras
específicas e dá outro padrão para os EHIS. Não existe manual interno para todos
os programas populares, somente para o PAR e Crédito Associativo, este padrão é
dado basicamente pelos técnicos que avaliam os projetos. O atendimento do
estacionamento coloca a necessidade de que o desnível entre o piso deste e o piso
da unidade habitacional mais alta seja de no máximo 14,00m sem o uso de
elevador. Quando se colocam as vagas esta premissa tem que ser atendida, o que
determina o gabarito das edificações.
Os terrenos com declividade de até 30%, poderão ser viabilizados mediante
comprovação técnica de um Plano Integrado.
3.3 O Decreto no 45.127/04
Basicamente este decreto altera algumas disposições feitas no Decreto no
44.166/04, sobre as ZEIS, os planos de urbanização para HIS e HMP. Promove
ainda isenção do pagamento de taxas públicas, para os casos que especifica.
Especifica a participação e formação do Conselho Gestor para o processo de
elaboração do Plano de Urbanização de favelas.
Altera os índices urbanísticos do Decreto no 44.166/04 com o aumento de 200
UH para 300UH em terrenos de 15.000,00m2 para habitação multifamiliar.
Dispensa de áreas verdes e institucionais quando for fruto de parcelamento
anterior ao PDE para área com 40.000,00m 2 na Macro área de Urbanização
consolidada. O mesmo critério segue para as Macro áreas de Requalificação Urbana
ou na Macro área de Urbanização em Consolidação (ver anexos H e I) desde que
comprovada pelo poder público a existência de equipamentos urbanos e de até
20.000,00m2 nas outras situações. Esta exigência já constava do 44.667/04, só que
com outra redação, dando margem a erros.
Outra questão abordada que promove outro tipo de ocupação para os
empreendimentos do tipo HMP da iniciativa privada é que mesmo dentro do decreto,

30

Idem.
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Artigo 94 ele se remete a LPUOS, enquadrando este tipo de intervenção como R301 e que regulamenta o seguinte:
II- O Conjunto Vertical com mais de 5 (cinco) andares deverá ser
implantado em lote ou gleba com frente para via de circulação oficial ou
via de parcelamento, com largura mínima de 10,00m (dez metros),
observadas, ainda, as restrições impostas pela LPUOS relativas a recuo
e gabarito.31

Em outras palavras, quer dizer que obriga o HMP ao tratamento de tipo de
edificação da mesma forma que a LPUOS, deixando para este setor somente o
incentivo da aplicação da outorga onerosa gratuita nas áreas das antigas Z2.

4

Evolução dos Decretos no 31.601/92, no 44.667/04 e no 45.127/04
de HIS em São Paulo
“A principal diferença entre os dois decretos está na base da política habitacional das duas

gestões. Na gestão da Luiza Erundina a diretriz era a ocupação de áreas periféricas, com
enfoque na autoconstrução e no mutirão. Na gestão da Marta Suplicy a diretriz da política
habitacional foi ocupação do centro e de áreas com infra-estrutura.32

Para entender as diferenças entre o primeiro decreto e o segundo, é preciso
entender que houve uma alteração na política habitacional municipal. Na gestão da
Prefeita Luiza Erundina, o interesse era a produção de habitações nas regiões
periféricas, executados na sua maioria em regime de mutirão e alguns
empreendimentos, por empreiteiras. A opção por essa direção convergiu também
com a escassez de recursos financeiros para a contratação de um volume maior de
obras por empreitada.
Na gestão da Prefeita Marta Suplicy, parte da equipe técnica que havia
participado do governo anterior do Partido dos Trabalhadores -PT, retorna à
Administração Municipal e dá continuidade ao trabalho de realização de uma política
habitacional de inclusão social. O momento social e político e as novas conquistas
legislativas provenientes do Estatuto da Cidade, permitiram colocar em prática novas
ações, inviáveis juridicamente na gestão anterior, principalmente sobre as
intervenções no centro de São Paulo e na regularização e reurbanização de favelas.
Nessa época já acontecia o programa “Viva o Centro”, fundado no governo do
Prefeito Celso Pitta e o “Fórum Centro Vivo”, com a população organizada por
moradia na área central. A opção por investimentos em terrenos inseridos na malha
31
32

Transcrição de parte do Decreto 45.127/04 sobre o art 94.
Trecho da entrevista concedida pelas arquitetas Eliane Guedes e Alejandra Devecchi.
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urbana em locais com infra-estrutura, aliada a força do movimento de moradia e
questões de revitalização do centro de São Paulo fizeram parte da ação dessa
gestão. Junto com estes fatores, a Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP,
havia herdado um nível de endividamento dos governos anteriores e não podia
contrair mais empréstimos, desta forma foi necessário estabelecer convênios com
órgãos estaduais e federais como: CDHU, Caixa Econômica Federal, BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Municipal de Habitação e Ministério das
Cidades, para obter recursos e cumprir as metas de governo distribuídas nos
programas “Morar no Centro”, “Bairro Legal”, “Mutirão”, “PAR Construção” e “CDHU”.
Formulada a política habitacional da gestão da Prefeita Marta Suplicy, para
por em prática parte do programa, o Decreto de HIS n o 31.601/92, em vigor, não
atendia às novas necessidades. As regras eram voltadas para lotes, casa
unifamiliares, casas sobrepostas, ou prédios de 5 pavimentos. Para viabilizar a nova
orientação e implantar os projetos no centro, reurbanização e regularização de
favelas além da consolidação das ZEIS, o decreto anterior tinha que ser alterado.
Durante o período de aprovação do novo decreto e a implantação dos
empreendimentos que não se enquadravam no decreto anterior, houve um momento
em que todas as iniciativas de produção de HIS – COHAB, passaram pela CAHEIS.
Os empreendimentos que não se encaixavam no Decreto no 31.601/92, eram
novamente analisados caso a caso.
As conquistas efetivadas no primeiro decreto, somadas aos parâmetros
incorporados no segundo aglutinam uma seqüência de intenções em relação ao tipo
de ocupação urbana que promovem alterações substanciais na paisagem da cidade
e na forma de entender habitação social e inclusão. Nos quadros que seguem foram
extraídos dos textos os aspectos que interferem na forma de agrupamento
habitacional e nas tipologias.
O Decreto no 44.667/04 suprimiu integralmente o de no 31.601/92. Presume-se
que um decreto seja continuidade do outro com alterações qualitativas, no entanto é
necessário separar os itens que interessam no estudo e confirmar quais aspectos se
alteraram e se houve evolução em relação às questões de tipologia. Foram
estipulados os seguintes critérios para esta análise:
1- Não foram analisadas as restrições para os empreendimentos de HMP;
2- Os parâmetros dos decretos foram divididos em duas categorias:
2.1- Enquadramento: quem se beneficia com o decreto?
Qual o consumidor final?
Qual o produto?
66

2.2- Facilidades:

recuos, gabaritos;
T.O.;
C.A.;
Estacionamento e
Parcelamento do solo.
Na avaliação do autor, será dado um conceito para cada parâmetro variando
de (+) (positivo) quando for considerado que a alteração contribuiu positivamente
para se alcançar um patamar de qualidade nos projetos. Será dado o valor (–)
(negativo), quando o item representar perdas em relação ao primeiro decreto. E (0)
(nulo), quando os parâmetros permanecerem os mesmos nos dois decretos.
A aplicação destes conceitos levará em conta se os ganhos em relação às
tipologias e aos agrupamentos habitacionais facilitam as questões de custo do
empreendimento e promovem menor impacto, no tipo de implantação e ao meio
ambiente.
4.1

Enquadramento
Tabela 2- Análise dos decretos no aspecto de enquadramento
Decreto no
31.601/92

Definições e
classificações

Decreto no
44.667/04

Decreto no
45.127/04

Avaliação
Do autor

Preço mínimo da UH

Destinado a famílias
com renda até 12 sm.

R$ 35.000,00 (2004) destinada a
famílias com renda até 6 salários
mínimos.

+

Tamanho máximo da
UH

72,00m2 área total.

50,00 m2 área útil.

+

2

Tamanho mínimo da
UH
Compartimentos
internos
Área máxima do
terreno

2

42,00m , podendo ser
24,00m2 embrião com
ampliação obrigatória.
Máximo de 1
banheiro/UH.

32,00m área útil com diâmetro de
3,40m. Ou 24,00m2 embrião com
ampliação obrigatória.

+

Mesmo.

0

20.000,00m2

15.000,00m2

+

Máximo de unidades

Não define fica a cargo
200 UH
da LPUOS

Mínimo de unidades

Não esclarece

Mesmo

300 UH

+
0

Fonte: O autor

Para os critérios de enquadramento dos empreendimentos de HIS, o último
decreto deixa bem claro qual é o papel de cada segmento interessado no processo
de produção e qual o produto a ser produzido. À medida que separa o HIS de HMP,
enquadra os promotores, os produtos e os beneficiários, estabelece a quem se
destina e quem pode produzir e o quê.
Um outro parâmetro positivo do novo decreto é a diminuição do tamanho da
unidade de 72,00m2 de área construída para 50,00m2 de área útil, para HIS.
Fazendo uma equalização dos dois fatores e aplicando para o primeiro um desconto
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de 12% para circulação das áreas comuns, chegamos ao valor de 64,00m 2 de área
útil, aproximadamente. Com este tamanho de unidade é possível fazer um bom
apartamento de 2 dormitórios para ser vendido no mercado imobiliário. Um
apartamento com menos de 50,00m2 de área útil já não atende à população com a
faixa de renda entre seis e doze salários mínimos, a qual procura empreendimentos
habitacionais em áreas periféricas. Portanto a diminuição de 64,00m2 para 50,00m2
de área útil, enquadra melhor o EHIS. Isto mostra o quanto o mercado imobiliário se
beneficiou das facilidades do primeiro decreto.
Outro ponto fundamental na questão de reforma urbana diz respeito ao
tamanho máximo de área para o EHIS. Antes de 20.000,00m2 e agora com
15.000,00m2 o que define um módulo de parcelamento menor, obrigando os
empreendimentos novos a dimensões menores, com menos unidades. No entanto,
ao definir, no Decreto no 44.667/04, o número máximo de 200UH, dificultava o uso
total do benefício dado pela legislação em relação a T.O. e o C.A., promovendo
empreendimentos com densidades médias. O fato de ter aumentado este número
para 300UH, no Decreto no 45.127/04, possibilita um uso melhor dos benefícios de
C.A., promovido pela própria legislação.
A adoção de uma postura pública que não permita empreendimentos
habitacionais com um número grande de unidades está de acordo com as
discussões feitas nos últimos anos, que entende a dificuldade do poder público em
trabalhar a pós-ocupação, assim como a dificuldade das companhias estaduais e
municipais de habitação em promover a gestão de empreendimentos com muitas
unidades habitacionais.
A limitação de até 200UH ou terrenos com até 13.000,00m2 e que possuíssem
infra-estrutura de água e esgotamento sanitário são dispensados da aprovação do
GRAPROHAB. Com as novas condições de um limite máximo de 300UH, um
número maior de conjuntos em HIS deverá ser analisado, o que garante uma
avaliação melhor das questões ambientais que envolvem o estado e não somente o
município; embora muitas vezes esta aprovação prejudique a agilização dos
processos de aprovação por conta dos prazos envolvidos.
Do ponto de vista das políticas públicas de financiamento, os valores investidos
em empreendimentos menores significam a otimização do dinheiro público aplicado
em diferentes empreendimentos, ao invés de concentrá-lo em uns poucos isolados.
Do aspecto urbanístico, o fato de priorizar intervenções em áreas menores,
promove uma variedade de tipologias, já que as condições de terrenos menores são
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mais restritivas e obrigam o projeto a adequar-se necessariamente ao terreno e ao
entorno, promovendo maior respeito aos recursos naturais e potencialidades local.
Com a imposição dos dois decretos, loteamentos como Cidade Tiradentes e
Santa Etelvina só serão possíveis se parcelados anteriormente em lotes de até
15.000,00m2 no máximo. Portanto, na análise do autor houve um ganho qualitativo
dos aspectos de enquadramento

4.2

Facilidades promovidas
Tabela 3 - Análise das facilidades promovidas para as tipologias de casa isolada e casa
geminada em lote para uma unidade habitacional.
Decreto no
31.601/92

Dos lotes e
edificações
unifamiliares

Tipologias:
Casa isolada
Casa geminada

Decreto no
44.667/04

Área do lote

68,00m2 para
desnível até 3,00m
(podendo ser
60,00m2 com
edificação)
80,00m2 para
desnível até 6,00m
(podendo ser
72,00m2 com
edificação)

Mesmo

Fração ideal do
terreno

100,00m2 /UH

Não estabelece
diretamente.
15.000,00/ 200=
75,00m2/UH

Mínimo de 42,00 m2.
Poderá ser
executado embrião
de no mínimo
24,00m2 com
Área mínima da UH
instalações
hidráulico-sanitárias
e previstas em
projeto e aprovação
a ampliação.
72,00m2 (68,00m2
Área máxima da UH
área útil)
Admite-se um
terceiro pavimento
Gabarito
quando o térreo for
inferior a 28,00m2
De acordo com
T.O. e C.A.
Anexo I, quadro II
do Decreto.

Decreto no
45.127/04

Avaliação
do autor

0

15.000,00/
300= 50,00m2/UH

+

Mínimo de 32,00m2
Poderá ser executado embrião de no
mínimo 24,00m2 com instalações
hidráulico-sanitárias e prevista em projeto
e aprovação a ampliação.

+

50,00m2 área útil

-

3 pavimentos com altura máxima de 9m

0

De acordo com
Anexo I, quadro I e II do Decreto.

+
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COE
3,00m para janelas
Afastamento entre
de dormitório e sala
edificações
1,50m para janelas
de copa, de cozinha
e lavanderia.
50% dos lotes
devem ter acesso
Vagas para
para veículos
estacionamento
Exceto para lotes
voltados aos pátios
internos
Recuos obrigatórios De acordo com
Anexo I, quadro II
do Decreto.
Supressão do recuo - Aprovação do
da frente
parcelamento
juntamente com o
projeto da tipologia
da UH;
-Ter frente para via
que não seja
primária;
- Em vias existentes
o canto chanfrado
de 3,50m;
- Todas as janelas
com peitoril inferior
a 1,80m do nível da
rua atendam a um
recuo mínimo de
1,50m e
- Captação das
águas pluviais dos
telhados.
Acessos
Por via local, mista,
de pedestres ou via
existente secundária

Mesmo

0

Mesmo

0

De acordo com
Anexo I, quadro I e II do Decreto.

0

Mesma condição com aprovação em
forma de Plano Integrado.

0

Mesma situação

0

Fonte: O autor.

Nos aspectos avaliados para lotes com casas isoladas ou geminadas e no
balanço das alterações do primeiro para o segundo decreto, percebemos que
predomina a permanência dos parâmetros do primeiro decreto.
A questão geral deste módulo de análise, recai sobre a diminuição do tamanho
da U.H. e por conseqüência o aumento do número de unidades por empreendimento
como um todo. Se analisarmos sob o aspecto quantitativo, a diminuição do tamanho
da UH aumenta a possibilidade de execução de um maior número de unidades,
dividindo também os custos, mas por outro lado o layout da unidade familiar fica
prejudicado.
Aparentemente há um ganho na verticalização dos EHIS para unidades
unifamiliares quando muda o gabarito de 2 pavimentos do primeiro decreto para 3
pavimentos no segundo, porém se abrirmos o texto para entendimento gráfico o
resultado não é o mesmo. No caso do Decreto n o 44.667/04, se o tamanho máximo
da UH = 50,00m2 e dividirmos esta área nos 3 pavimentos permitidos, ficamos com
uma área de 16,60m2 para cada pavimento, que com a largura mínima de 3,40m
ficamos com um uma figura de 3,40m x 4,90m com um layout muito limitado. Esta
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condição poderá ser utilizada em casos muito específicos e com o uso mínimo do
programa no terceiro piso.
No primeiro decreto a condição é melhor já que com 28,00m2 no térreo
podemos fazer 3 pavimentos. Com esta área temos um volume de 3,40m x 8,23m
possibilitando um layout bem melhor. Já que não há o limite de 50,00m 2 podemos
fazer uma casa um pouco maior para utilizar os 3 pavimentos.
No resultado dos ganhos entre os dois decretos, evoluiu a questão do maior
número de unidades, porém a diminuição do tamanho máximo da unidade para casa
isolada ou geminada prejudica o layout. Do ponto de vista do agrupamento
residencial, o lote unifamiliar é uma subdivisão do solo em forma de loteamento ou
de Plano Integrado, utilizando-se de tipologias de casas isoladas ou geminadas para
as unidades individuais. Os índices urbanísticos de recuos, T.O. e C.A. incidem em
cada lote separado. A Tabela 9 neste capítulo, demonstra a intenção do novo
decreto em promover uma ocupação de maior densidade construtiva e populacional
do que o primeiro para estes casos.
Tabela 4 - Análise das facilidades promovidas para as tipologias de casa isolada, casa
geminada e casa sobreposta inseridas em agrupamentos urbanos.
Decreto no
31.601/92

Das edificações multifami- Área máxima
20.000,00m2
do lote do EHIS
liares
Mínimo de 24,00m2
horizontais
Área máx e mín
e máximo de
do lote da UH

Tipologias:
Casas
isoladas,
Casas
geminadas,
Casa
sobreposta

100,00m2
42,00m2
Embrião = no
mínimo 24,00m2
Área mínima da com instalações
UH
hidráulico-sanitárias
e projeto completo
aprovado com o
mínimo de 42,00m2
Área máxima
72,00m2 área
da UH
construída
Desnível de 4,00m
entre o piso mais
baixo e o piso mais
alto
Casas superpostas
Gabarito
admite-se terceiro
pavimento, desde
que a unidade do
térreo tenha área
inferior a 42,00m2 de
A.C.
De acordo com
T.O. e C.A.
Anexo I, quadro II
do Decreto.
COE
3,00m para janelas
Afastamento
de dormitório e sala
entre
1,50m para janelas
edificações
de copa, da cozinha
e lavanderia.

Decreto no
44.667/04

Decreto no
45.127/04

Avaliação do
autor

15.000,00m2 com no
máximo 200UH

15.000,00m2 com no
máximo 300UH

+

Mínimo de 24,00m2 e no máximo de
80,00m2

+

32,00m2
Poderá ser executado embrião de no
mínimo 24,00m2 com instalações hidráulicosanitárias e prevista em projeto e aprovação
até o mínimo de 32,00m2

+

50,00m2 área útil

+

3 pavimentos com altura máxima de 9m

0

Anexo A quadro I e II do Decreto.

0

Garantia da insolação e aeração do COE
(A e I)
Para até 3 pav = 3,00m e cozinha e
lavanderia 1,50m

0
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Mínima de 1 para
cada 3UH
Vagas para
Desnível máximo de
estacionamento
14,00m entre a UH
e a vaga
Para o lote como um
Recuos
todo atender ao
obrigatórios
quadro II
- Aprovação do
parcelamento
juntamente com o
projeto da tipologia
da UH;
-Ter frente para via
que não seja
primária;
- Em vias existentes
Supressão do
o canto chanfrado
recuo da frente de 3,50m;
- Todas as janelas
com peitoril inferior
a 1,80 do nível da
rua e atendam a um
recuo mínimo de
1,50m;
- Captação das
águas pluviais dos
telhados.
Até 600UH:
7,70m2/UH
Espaços de uso Mais de 600UH:
comum
7,70m2/UH + 10%
do lote para lazer
descoberto

Não obrigatório

+

De acordo com a ZEIS e LPUOS

0

Mesma condição

0

Com mais de 20UH:
Descoberto= 10% do lote
Com círculo de 3,00m

+

Fonte: O autor

Os índices urbanísticos são os mesmos que para a unidade unifamiliar. A
diferença esta no arranjo da tipologia em relação ao lote. A multifamiliar abriga mais
de uma unidade por lote, ou um conjunto de lotes individuais, enquanto que a
unifamiliar é uma unidade para cada lote. Para as tipologias de sobrado geminado,
casa isolada ou sobreposta os dois decretos utilizaram-se dos mesmos benefícios.
No primeiro, o incentivo maior foi dado à produção de vilas com até 12UH, tanto que,
foi nomeado separadamente das outras categorias. No novo decreto para
residências unifamiliares e multifamiliares horizontais, houve um aumento das T.O. e
C.A., incentivando também este tipo de ocupação. As observações feitas para a
unidade unifamiliar, valem também para a multifamiliar horizontal já que as tipologias
são as mesmas, a exceção da casa sobreposta.
Tabela 5 - Análise das facilidades promovidas para as tipologias de bloco geminado, bloco
em lâminas, bloco isolado, monobloco e edifícios singulares, inseridos em
lotes isolados ou em agrupamento urbano.
Das edificações
multifamiliares
verticais

Decreto no
31.601/92
Área máxima do
lote
Área útil mínima
da UH

20.000,00m2
36,00m

2

Decreto no
44.667/04

Decreto no
45.127/04

15.000,00m2 com no 15.000,00m2 com
máximo 200UH
no máximo 300UH
24,00m

2

Avaliação do
autor

+
+
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Quota mínima do
terreno acima de
5 pavimentos

18,00m2/UH

Não define, mas induz em 50,00m2/UH
(15.000,00/300UH)

+

T.O. e C.A.

De acordo com
Anexo A, quadro II
do Decreto.

De acordo com Anexo B, Quadro I e II do
Decreto.

+

Afastamento
entre edificações

COE

COE

0

Não obrigatório

+

Mesmo

0

Mesma condição
Deve atender ainda uma linha imaginária
de 45 graus acima do peitoril da janela
para os recuos lateral e fundo até 5
pavimentos

-

Mesma condição

0

Mesmo, somente esclarece quanto à
largura das vias projetadas.

0

Vagas para
estacionamento

Tipologias:
Bloco geminado,
bloco isolado,
bloco em lâmina,
monobloco,
edifícios
singulares

Supressão do
recuo da frente

Supressão do
recuo lateral

Exigência de
elevador

Acessos

Mínima de 1 para
cada 3UH
Nas edificações sem
elevador, desnível
máximo de 14,00m
entre a UH e a vaga
- Aprovação do
parcelamento
juntamente com o
projeto da tipologia
da UH;
-Ter frente para via
que não seja
primária;
- Em vias existentes
o canto chanfrado
de 3,50m;
- Todas as janelas
com peitoril inferior
a 1,80m do nível da
rua atendam a um
recuo mínimo de
1,50m;
- Captação das
águas pluviais dos
telhados;
- A edificação tenha
altura = largura da
via de acesso +
recuo da frente
- Faça divisa a outra
UH do conjunto ou a
área verde;
- Garanta insolação,
aeração e
ventilação;
- Garanta a aeração
e iluminação natural
nas copas, cozinhas
e lavanderias;
-Prever em projeto
captação de águas
pluviais e servidas
-Drenagem
subterrânea para os
lotes com supressão
dos dois recuos
laterais.
Com desnível
máximo de 11,00m
a partir do
pavimento de
acesso à edificação
1 elevador para 10
pavimentos e 2
acima de 10
De pedestres pode
ser feito por via
particular ou pública,
sendo que 3,00m
com 1,20m de
calçamento.
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Áreas comuns

Pé direito

Até 5 pavimentos:
Até 600 UH:
7,70m2/UH
Mais de 600UH:
7,70m2/UH + 10%
do lote para lazer
descoberto
Acima de 5
pavimentos:
1,00m2/UH coberta
Área verde
condominial= 20%
do lote
2,50m

Até 5 pavimentos 10% de área de lazer
descoberto
Acima de 5 pavimentos 20% da área do
lote para lazer descoberto
Espaço coberto = 0,50m 2/UH

+

Diminui para 2,40m para áreas de
permanência prolongada

+

Fonte: O autor

Os índices de T.O. e C.A. no novo decreto sofreram, em geral, uma diminuição
em relação ao anterior como mostra a Tabela 9 neste capítulo, exceção foi feita para
o multifamiliar e unifamiliar horizontal. Do ponto de vista construtivo, pode ser mais
restritivo, porém veremos que o aumento dos índices não corresponde a um
incentivo à construção habitacional, geralmente as tipologias que vem sendo
utilizadas não alcançam os índices da legislação por utilizarem padrões urbanísticos
e de edificação de baixa densidade construtiva.
A diminuição para 24,00m2 da UH, atende especialmente os empreendimentos
do centro, com unidades kitnetes, ou para embriões.
Quanto à exigência de vagas de estacionamento, foi o ponto que mais libertou
o projeto para novas tipologias, pois a obrigatoriedade de 1 vaga para cada 3UH,
necessitava de um terreno maior. Esta alternativa passou a incluir os terrenos com
declividades acima de 20% como viáveis, tendo visto, a não obrigatoriedade de
estacionamento. Em terrenos acima desta declividade, a solução técnica para
atender a exigência da garagem, é utilizar a base com garagem coberta e o edifício
habitacional sobre a mesma, ou ainda grandes cortes e aterros com muros de
arrimo. No final, quaisquer destas alternativas acabavam inviabilizando o
atendimento da população de 0 a 3 salários mínimos, são soluções praticadas para
empreendimentos de mercado imobiliário produzido pela iniciativa privada.
O novo decreto diminui de 2,50m do COE para 2,40m, o pé direito mínimo das
áreas de permanência prolongada. Isto permite um barateamento da construção
onde a verticalização é possível dentro dos índices urbanísticos estabelecidos no
zoneamento, porém há prejuízo do conforto ambiental destas unidades, que deverá
ser avaliado caso a caso, a necessidade de uso ou não, desta facilidade.
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Tabela 6 - Análise das facilidades para parcelamento

Parcelamento

Desmembramento
Loteamento
Desdobro
Remembramento

Decreto no
31.601/92

Decreto no
44.667/04

Decreto no
45.127/04

Avaliação do
autor

Segue basicamente
a Lei Municipal no
9.413/81

Em ZEIS para lotes
até 20.000,00m2,
antes do PDE não
era necessário doar
os 5% institucional.
Os 15% de áreas
verdes e o viário é
feito de acordo com
a necessidade do
projeto”
40.000 na Macro
área de Urb.
Consolidada e de
Reestruturação e
Requalificação.

Em ZEIS até
40.000,00m2 =
Dispensa de
áreas verdes e
institucionais,
esclarece quando
pertencer a
parcelamento
anterior ao PDE
desde que
comprovada pelo
poder público a
existência de
equipamentos
urbanos. Até
20.000,00m2 nas
outras situações.

+

Edificação
unifamiliar

Tipologias

Condições
especiais para
portadores de
deficiência
física:

Uma unidade por
lote
Duas ou mais
unidades por lote
(geminadas,
Edificação
superpostas,
multifamiliar
geminadas e
horizontal
superpostas) com
no máximo 2
pavimentos.
Edificação
Conjuntos verticais
multifamiliar vertical com um ou mais
sem elevador
edifícios
Edificação
Conjuntos verticais
multifamiliar vertical com um ou mais
dom elevador
edifícios

Uso misto

Permitido em
empreendimentos
multifamiliares
correspondendo ao
limite de 10% da
A.C.

Reabilitação

Não especifica

Número de
unidades

3% do total das UH
para qualquer
empreendimento

Mesmo

0

Duas ou mais unidades no lote com no
máximo 3 pavimentos e h = 9,00m

0

Mesmo

0

Mesmo

0

Em UHIS:
1- Para edificações:
20% para Z3, Z4 e Z5
10% para demais zonas
2- Para parcelamentos:
20% usos não conforme sujeito a
controle especial
Qualifica como modalidade a partir da
implantação das ZEIS3
Para EHIS acima de 20UH = 3%
Garantir a acessibilidade a todas as
áreas de uso comum do conjunto

+

+
+
Com
ressalvas

Fonte: O autor.

Em relação ao uso misto, o decreto anterior abre condições para que a
tipologia possa ser diversificada, porém esta perspectiva torna-se muito mais clara
no segundo decreto quando, induz que o empreendimento pode ter HMP e HIS em
um mesmo terreno. A idéia original, é a de que o HMP possa financiar o HIS dentro
de um mesmo conjunto, dependendo da forma como a composição for feita. Esta
intenção é válida, quando se parcela a área do terreno em área de HMP e área de
HIS, produzindo dois empreendimentos distintos e separados, pois no mercado
imobiliário, hoje, não se produzem unidades como era de praxe nos anos 50, onde
em um mesmo empreendimento conviviam famílias com diferentes faixas de renda.
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Cabe ressaltar que este raciocínio tem ligação com a faixa de renda e não com a
diversificação do tamanho das unidades, pois nos 50,00m 2 permitidos da unidade
habitacional, cabem kitnetes, unidades com 1 dormitório ou com 2 dormitórios.
O benefício da isenção da doação das áreas institucionais e áreas verdes ao
poder público, possibilita o uso melhor do terreno no que se refere ao aumento do
número de unidades por empreendimento. Este ponto está ligado a questão de
qualidade, quando se pensa na redução do déficit habitacional atendendo a
quantidade. Por outro lado, fica sob encargo do poder público o balanço da
quantidade de áreas públicas disponíveis, pois com o parcelamento estabelecido
pela Lei no 6.766/79, se garante áreas para que a prefeitura possa suprir a demanda
por equipamentos sociais como creches, escolas, hospitais. Entender este ponto
como positivo depende de confiar no controle administrativo da municipalidade. Esta
concessão dada ao EHIS desonera o custo da unidade e passa para o loteador
particular a responsabilidade de garantir o suprimento de terras públicas para
equipamentos sociais na cidade.
Com relação às condições especiais para atendimento ao deficiente físico, é
um ponto que estrangula o projeto à medida que o texto indica que se deve prever
acesso à todas as áreas comuns. A exigência de acesso à todas as dependências
de uso comum, promove o aumento do custo da unidade com infra-estrutura de
rampas, em terrenos acima de 20% de inclinação é impossível atender estas
exigências, tendo que ir para a CAHEIS analisar. Com relação à acessibilidade, o
poder público jogou o custo desta responsabilidade social em uma só faixa de renda,
pois estas exigências não são colocadas para empreendimentos do mercado
imobiliário que teriam melhores condições de arcar com a infra-estrutura decorrentes
da exigência de acessibilidade total, por que a maioria se utiliza da circulação
vertical e resolve com facilidade esta questão. Na habitação social, como os
empreendimentos ainda não possuem condições de viabilização com o elevador, o
atendimento ao decreto recai na solução por rampas, que podem custar o mesmo
valor de uma UH. Não é possível aplicar uma generalização como esta visto que não
há nas demandas habitacionais a procura por unidades habitacionais especiais na
proporção colocada pelo decreto. É preciso levantar e quantificar melhor estes
parâmetros.
Esta avaliação mostra que houve uma evolução dos parâmetros construtivos
entre os dois decretos. Dentro dos aspectos levantados, a avaliação do autor
procurou enfatizar o reflexo das conquistas em relação às tipologias e ao tipo de
agrupamento, o reflexo destas conquistas em relação aos custos, ao meio e ao meio
ambiente, evidenciando os itens que promovem melhor aproveitamento do terreno
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com menores interferências geotécnicas. Em relação ao meio ambiente, foram
avaliados também os aspectos que promovem a preservação da qualidade
ambiental do conjunto, em relação ao entorno e as especialidades de cada local, e
ainda, foi dado ênfase nas facilidades que promovem mobilidade de projeto.
4.3 Contradições na aplicação do Decreto no 44.667/04, dificuldades
A supressão dos recuos laterais e de frente, remetem à ocupação típica do
centro de São Paulo anterior ao PD de 1972. Porém, no caso da aplicação do novo
decreto à supressão do recuo lateral em um lote urbano sem parcelamento, somente
poderá ser feita se for lindeiro a uma área verde pública ou quando se tratar de
parcelamento com Plano Unificado, lindeiro a outro EHIS. Este aspecto se aplica
com igual restrição nos dois decretos e não apresenta nenhuma evolução
urbanística no caso de promover novas tipologias. Sua aplicação direta, gera
dúvidas como se vê nas demonstrações gráficas dos Anexos J a R.
Para a supressão dos recuos frontal, lateral e de fundos do conjunto vertical o
decreto diz no Art. 47.
Será admitida a supressão do recuo lateral ou de fundo do conjunto
vertical

com

no

máximo

5

pavimentos

desde

que

atendidas

concomitantemente as seguintes condições: parágrafo II: ‘garantia das
condições de insolação, aeração e iluminação dos compartimentos
destinados a dormitórios e salas, observando que não deverá haver
edificações ou taludes situados acima de uma linha imaginária de 45
graus, projetada verticalmente a partir dos peitoris das janelas dos
compartimentos; ...

Desta forma, o valor do recuo para o caso de fachadas com compartimentos de
permanência prolongada, fica condicionado à altura do obstáculo próximo, devendo
obedecer ao ângulo de 450, principalmente com taludes e muros para terrenos com
altas declividades. Só é possível suprimir totalmente para fachadas cegas, mesmo
assim é uma evolução se comparado a LPUOS, que de toda forma exige o recuo
lateral.
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- RECUO ENTRE EDIFÍCIOS
11.80

4*PAV

2*PAV

12.75

12.75

3*PAV
45°

2.55

.95

2.55

1*PAV
TERREO

Figura 15 - Simulação da supressão de recuo lateral e de fundos.
Fonte: O autor.

O atendimento ao Art. 47, conforme demonstra a figura é mais restritivo que a
obediência aos índices “A” e “I”.
Para o recuo frontal deverão ser observados os Quadros 1 e 2 do decreto, ver
anexos C e D, ou para a supressão deverá seguir a seguinte fórmula em relação à
largura da via:
H = 1,5 LV +R, onde
H= altura da edificação medida do piso da entrada ao teto do último
pavimento,
LV= Largura da via medida de alinhamento a alinhamento,
R= Recuo frontal.

Aplicando-se a fórmula para recuo = 0 em alguns exemplos:
1- Para vias de 10,00m
H =1,50m x 10,00m + 0
H =15,00m = 5 pavimentos (diferença de piso a piso de 3,00m)
Se for aplicar a diferença de piso a piso de 2,55m, que é um padrão mais
econômico para HIS já não se consegue a supressão total de recuo conforme
mostra figura abaixo:
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- SUPRESSÃO DE RECUO FRONTAL COM 6 PAV/ VIA DE 10,00M
.30

5*PAV

H DO EDIF= 1,5 A LARG RUA + REC
15,30 = 1,5 X10,00 + RECUO

ALILNHAMENTO

15.30

4*PAV
3*PAV

RECUO= 15,30 - 15,00

RECUO= 0,30

2*PAV

TERREO

2.55

1*PAV
VIA OFICIAL
DE 10,00M

Figura 16 - Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 6 pavimentos/via 10,00m/
piso a piso igual a 2,55m.
Fonte: O autor.

2- Para vias de 12,00m
H= 1,50m x 12,00m + 0
H= 18,00m = 7 pavimentos (diferença de piso a piso com 2,57m)
3- Para vias de 8,00m
H= 1,50m x 8,00m + 0
H= 12,00m = 4 pavimentos (diferença de piso a piso com 3,00m)
- SUPRESSÃO DE RECUO FRONTAL COM 5 PAV/ VIA 8,00M

ALILNHAMENTO

8.75
.75

4*PAV

12.75

3*PAV

H DO EDIF = 1,5 A LARG RUA + REC
12,75 = 1,5 X8,00 + RECUO
RECUO = 12,75 - 12,00

RECUO = 0,75

2*PAV

TERREO

2.55

1*PAV
VIA OFICIAL
DE 8,00M

Figura 17 - Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 5 pavimentos/ via 8,00m/
piso a piso igual a 2,55m.
Fonte: O autor.

4- Para vias de 6,00m
H= 1,50m x 6,00m + 0
H= 9,00m = 3 pavimentos (diferença de piso a piso com 3,00m).
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Segue tabela evolutiva de número de pavimentos, largura de vias e altura de
edifício, com ênfase para os casos onde, pela fórmula, é possível aplicar a
supressão de recuo frontal.
Tabela 7- Aplicação da fórmula de supressão do recuo frontal segundo o Decreto n o 44.667/04
Altura máxima
do edifício

Largura da via

Recuo possível

Numero de
pavimentos

Observações

18,00
19,00
21,00
23,00
15,00
16,00
18,00
19,00
12,00

12,00 (via coletora)
12,00
12,00
12,00
10,00(via local)
10,00
10,00
10,00
8,00 (mista acima de
60 vagas)
8,00
8,00
8,00
6,00(mista até 60
vagas)
6,00
6,00

Zero
1,00
3,00
5,00
Zero
1,00
3,00
4,00
Zero

7 pavimentos
7 pavimentos
8 pavimentos
9 pavimentos
5 pavimentos
6 pavimentos
7 pavimentos
7 pavimentos
4 pavimentos

Piso a piso de 2,57m
Piso a piso de 2,71m
Piso a piso de 2,62m
Piso a piso de 2,55m
Piso a piso de 3,00m
Piso a piso de 2,66m
Piso a piso de 2,57m
Piso a piso de 2,71m
Piso a piso de 3,00m

1,00
4,00
5,00
Zero

5 pavimentos
6 pavimentos
6 pavimentos
3 pavimentos

Piso a piso de 2,60m
Piso a piso de 2,66m
Piso a piso de 2,83m
Piso a piso de 3,00m

2,00
4,00

4 pavimentos
5 pavimentos

Piso a piso de 2,75m
Piso a piso de 2,60m

13,00
16,00
17,00
9,00
11,00
13,00

Fonte: O autor.

Os exemplos gráficos e a tabela mostram que, para se conseguir suprimir os
recuos, não se usa a altura mais econômica para HIS com o pé direito de 2,40m e
2,55m de diferença de piso a piso.
Um fato que chama a atenção é de que na aplicação direta da fórmula sobre a
altura do edifício, passa-se a ter como resultados, recuos quebrados dependendo do
caso. Do ponto de vista urbanístico, isto provoca uma movimentação de
alinhamentos aleatórios, sem composição de conjunto. A aplicação desta fórmula
não avalia a qualidade do resultado no uso direto deste critério, ela é pensada
individualmente.
No entanto, conforme diz o decreto para os conjuntos horizontais no Art 38,
parágrafo II: “Garantia das condições de insolação, aeração e iluminação dos compartimentos
de acordo com o COE”.

A aplicação dos índices acima deve se sobrepor aos índices do COE, visto que
o decreto recorre a ele para atendimento de aeração e iluminação.
O COE estabelece a faixa livre “A” como sendo a faixa de aeração, utilizada no
volume da edificação onde deverá receber aeração. É calculada desde o piso térreo,
mais se aplica acima do 3* pavimento, pois se entende que abaixo do terceiro
pavimento a aeração é garantida pelos recuos estabelecidos no zoneamento. Aplica80

se a faixa de aeração para as fachadas que tenham ambientes de permanência
humana, não se aplicam para fachadas cegas, estacionamentos ou depósitos.
...deverá ser contornado por uma faixa livre “A”, destinada a aeração da
edificação de acordo com a fórmula a seguir, respeitada ainda a largura
mínima de 3,00m. (COE, pag41).

Aeração: (A)
A= 3 + 0,35m (N-14)
N= somatória de n (para piso a piso = 2,55m = n=1)
O índice “I” no COE é aplicado para fachadas que possuam ambientes de
permanência prolongada como dormitórios, salas, salão de festas e atividades e é
calculado segundo as orientações a seguir:
O espaço “I”, cujo valor será expresso em metros, poderá ser
escalonado e corresponderá a um semi-circulo de raio “I”, cujo centro
deverá estar situado em plano vertical e que contenha, em projeção
horizontal, no mínimo um ponto da fachada; “I” será obtido pela fórmula
(COE, pag42).

Iluminação:
I = 3 + 0,70m (Ni-8)
Ni= somatória de n (para piso a piso = 2,55m = n=1)
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Figura 18 - Aplicação gráfica dos índices de Aeração e Iluminação do COE.
Fonte: Decreto no 32.329, de 24 de setembro de 1992.

Segue abaixo tabela progressiva de aplicação dos índices A (aeração) e I
(insolação) de acordo com o número de pavimentos.
Tabela 8- Tabela de simulação dos índices “A” e “I” do COE
Numero de
pavimentos

A

I

5 pavimentos
6 pavimentos
7 pavimentos
8 pavimentos
9 pavimentos
10 pavimentos
11 pavimentos
12 pavimentos
13 pavimentos
14 pavimentos
15 pavimentos
16 pavimentos
17 pavimentos

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,35
3,70
4,05

3,00
3,00
3,00
3,00
3,70
4,40
5,10
5,80
6,50
7,20
7,90
8,60
9,30

Fonte: O autor.

A conclusão da aplicação da tabela do Decreto n o 44.667/04 e a sobreposição
das faixas de aeração e insolação é de que não se consegue suprimir o recuo frontal
pois o “A” é sempre obrigatório. Exceção é feita para fachadas cegas nos casos
onde a relação da altura do edifício e a largura da rua obedecerem a fórmula
demonstrada na Tabela 7, ou seja, é possível aplicar a supressão do recuo frontal
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diretamente, sem aprovação especial, para os edifícios com fachadas cegas nas
ruas com largura de 12,00m e edifícios com 7 pavimentos, para ruas com 10,00m
com edifícios de 5 pavimentos, largura de 8,00m os edifícios de 4 pavimentos e em
larguras de 6,00m edifícios de 3 pavimentos.O fato da legislação de HIS não ser lei e
sim um decreto, contribui na análise para que este critério seja cumprido.
- SUPRESSÃO DE RECUO FRONTAL COM11 PAV/ VIA DE 10,00M
15.60

11*PAV

H DO EDIFÍCIO = 1,5 A LARG RUA + REC

10*PAV

30,60 = 1,5 X10,00 + RECUO
RECUO= 30,60 - 15,00

RECUO= 15,60

9*PAV
8*PAV

30.60

7*PAV
6*PAV

ALILNHAMENTO

5*PAV
4*PAV
3*PAV
2*PAV

TERREO

2.55

1*PAV
RECUO

VIA OFICIAL
DE 10,00M

Figura 19 - Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 11pavimentos/ via 10,00m/
piso a piso 2,55m.
Fonte: O autor.

- RECUO FRONTAL COM11 PAV

11*PAV

A= 3,00M
I= 5,10M

10*PAV
9*PAV
8*PAV

6*PAV
5.10

5*PAV

I = 5,10M

4*PAV
3*PAV

5.00

RECUO

2*PAV

ALILNHAMENTO

30.60

7*PAV

TERREO

2.55

1*PAV
VIA OFICIAL
DE 10,00M

Figura 20 - Simulação gráfica de supressão de recuo frontal 11pavimentos/ via 10,00m/
piso a piso 2,55m.
Fonte: O autor.
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Como demonstra a figura 23, comparada a Figura 22, os recuos derivados da
aplicação da “A” e da “I”, são menos restritivos do que na aplicação da fórmula para
supressão de recuos em relação à largura da rua.
No caso de mais de um edifício no lote, o recuo lateral entre os edifícios não
será suprimido por conta da faixa A, mesmo sendo empena cega, considera-se o “A”
do outro edifício, ficando o mínimo de 3,00m para prédios até 8 pavimentos. Para
aplicação com edifícios com janelas por todas laterais, aeração também é
eliminatória e como estas faixas não podem se sobrepor, fica-se obrigado a atender
o afastamento mínimo de 6,00m entre um edifício e outro, dentro do mesmo lote,
dependendo da altura e do escalonamento.
Tabela 9 - Quadro comparativo dos índices urbanísticos dos Decretos no 31.601/92 e no 44.661/04.
Decretos

Residencial
unifamiliar

31.601

44.667

Residencial
Multifamiliar
Horizontal

31.601

44.667

Residencial
Multifamiliar
Vertical

31.601

Zoneamento
Z2, Z3, Z4, Z6, Z9,
Z10, Z11, Z12,
Z13, Z19, Z8-100/1,
Z8-001, Z8-029,
Z8-039
Z2, Z3, Z4, Z6, Z9,
Z10, Z11, Z12,
Z13, Z19, Z8-100/1,
Z8-001, Z8-029,
Z8-039, Z8-007,
ZEPEC
Z2, Z3, Z4, Z6, Z9,
Z10, Z11, Z12,
Z13, Z19, Z8-100/1,
Z8-001, Z8-029,
Z8-039
Z2,Z3,Z4,Z6,Z9,
Z10,Z11,Z12,
Z13,Z19,Z8100/1,Z8-001,Z8029,
Z8-039, Z8-007,
ZEPEC
Z2, Z11, Z13
Z3, Z10, Z12, Z19
Z4

T.O.

C.A.

0,6

1,2

5,00m ou
supressão Art.35

1,50m ou
Art. 35

1,50m ou
Art. 35

Zero

1,6

5,00m ou
supressão Art.33

Zero

0,8

5,00 ou Art.37
0,5

1,2

Art.37
Inciso VI

Art.37
Inciso VI

0,6

1,2

Zero

Zero

5,00m ou
Art. 42

3,00m de
ambos os
lados ou
Art.42

0,5

3,0 (2,5)
4,0
4,0

Frente

5,00m ou
supressão Art.38

5,00m ou Art. 42
---

0,7
Z5

0,5

4,0(3)
Para
reformas
de
edifícios
promovid
os pelo
poder
público
2,5(4)
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5

2,5
1,0
2,0
4,0

0,8

44.667

Z6
Z8-100/1, Z8-001,
Z8-029,
Z8-039, Z9
Z2, Z6.
Z9
Z11, Z13.
Z3, Z10, Z12, Z19

Fundos

3,00m acima
do 2*pav. ou
Art.42

Lateral

5,00m ou
Art. 42

5,00m ou
Art. 42

5,00m ou Art.47

3,00m ou
Art.47

5,00m ou
Art.47

Zero

Zero

3,00m
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Z4
Z5
Z8-007
Z8-001,
Z8- 029.
Z8-039
Z8-100/1

0,7
0,8

4,0
4,0

0,5

4,0

0,5

5,00m ou Art.47

3,00m ou
Art.47

acima do
2*pavê ou
Art.47
5,00m ou
Art.47

1,5

Legenda - índices novos
índices aumentados em relação ao decreto anterior
índices diminuídos em relação ao decreto anterior
Fonte: O autor.

Esta comparação foi feita entre a tabela do Decreto n o 31.601/92 e o Quadro
II do Decreto no 44.667/04 que aplica índices para áreas fora das ZEIS. Para o caso
das ZEIS os índices são mais permissíveis.
Embora tenha alguma incompatibilidade de realização dos incentivos
promovidos pelo novo decreto de HIS, devemos concluir que como era previsto
houve uma evolução positiva em relação ao primeiro decreto e do primeiro em
relação a LPUOS, pois deu um caráter especial à habitação, obrigando o poder
público e a sociedade a olharem a questão como um problema social.
As principais incompatibilidades apresentadas são em relação às exigências do
COE quanto às faixas de iluminação e ventilação, que contribuem com a
impossibilidade de uso total das T.O.e dos C.A. e a supressão dos recuos no tocante
às tipologias. A inviabilidade financeira do uso do elevador, é outro ponto
fundamental que não permite a verticalização total do terreno, mas que não cabe
neste trabalho avaliar sua aplicação.

5

Estudo da produção arquitetônica

Com o intuito de avaliar a produção habitacional executada de 1989 a 2004,
serão mostrados a seguir alguns projetos produzidos por HABI e COHAB e um breve
relato sobre a forma de produção da CDHU e da iniciativa privada.
Serão apurados os projetos executados por estas instituições e feita uma
análise das tipologias utilizadas que qualificaram arquitetonicamente os
empreendimentos habitacionais do período. Foi dada ênfase aos projetos
executados durante as gestões nas quais os textos dos decretos foram produzidos,
ou seja, a da Prefeita Luiza Erundina (Decreto n o 31.601/92) e durante a da Prefeita
Marta Suplicy (Decreto no 44.667/04), por mostrarem uma continuidade de prática
das políticas habitacionais de inclusão social e de “direito à arquitetura” e por
permitirem o questionamento dos padrões arquitetônicos pré-existentes,
promovendo concursos públicos e trabalhando para a mudança dos padrões
legislativos, com o objetivo de incentivar a produção habitacional.
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5.1

Projetos de HABI e COHAB

Do ponto de vista tipológico a primeira fase de implantação do primeiro decreto,
foi um marco na historiografia dos projetos para São Paulo. Na busca de novas
soluções para a demanda habitacional, a equipe de HABI, na gestão da Prefeita
Luiza Erundina, cujo diretor foi o arquiteto Nabil Bonduki, tomou para si a
responsabilidade em conduzir o plano habitacional do município.
Em seu livro “Arquitetura e Habitação Social em São Paulo”, Nabil Bonduki
comenta sobre as tipologias utilizadas:
... pátios internos de convívio, esquinas fortemente marcadas e uma
arquitetura sóbria conferem aos novos quarteirões edificados uma
identidade própria na paisagem da periferia.
…com suas galerias de circulação abertas e pequenas varandas,
recuadas criando uma interessante dinâmica nas fachadas. (BONDUKI,
1993, p.19)

A utilização da tipologia do monobloco foi bastante valorizada nesta fase.
Alguns projetos, localizados em vazios urbanos, com dimensões de um quarteirão
receberam esta implantação, utilizando-se ainda da supressão dos recuos frontais.
São tipologias que promovem o pátio interno como espaço para a transição entre a
cidade e a unidade habitacional. Vemos aplicação deste partido arquitetônico nos
conjuntos do Rincão e Heliópolis conforme mostram as Figuras 24 e 25.

Figura 21 - Conjunto Rincão. Penha. 306UH.
(Projeto Padovano e Viglieca).
Fonte: Bonduki, 1993, p.18.

Figura 22- Conjunto Heliópolis Delamare
Ipiranga. 178UH
(Projeto Spallargas; Nagle e Cecco)
Fonte: idem, p.18.

...e para que essa separação, entre o ambiente íntimo da casa e a
exposição e publicidade que marcam os ambientes abertos da cidade,
não se faça bruscamente, são edificados espaços que realizam a
transição entre o público e o privado, como varandas, pequenos jardins
soluções originais de janelas etc...(idem, p.15)
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Figura 23 - Conjunto Vila Mara. Itaim Paulista. 288UH
(Projeto Interact - Padovano e Viglieca)
Fonte: Bonduki, 1993, p.19.

A tônica de ocupação de vazios urbanos para habitação, produziu projetos
encaixados no terreno como vemos a seguir. Estes projetos pontuais, contribuem
com a qualidade arquitetônica do conjunto urbano promovendo uma renovação do
entorno em locais que precisam de requalificação.
Alguns conjuntos foram produtos de concursos, como é o caso do Conjunto
Madre de Deus que se utilizou da supressão dos recuos frontal e laterais e também
da diversidade formal produzida no Conjunto São Francisco VII. O próprio corpo
técnico de HABI produziu vários estudos de casas geminadas, isoladas e
sobrepostas para diferentes situações de terreno, elaborando assim um verdadeiro
manual de projetos.

Figura 24- Conjunto Madre de Deus.
Mooca 45UH.
(Projeto Pedro Sales/ECG/AD)
Fonte: Bonduki, 1993, p.27.

Figura 25- Conjunto Habitacional São Francisco VII
São Rafael. 305UH.
(Projeto Cooperativa/AD)
Fonte: idem, p.61

Sobre agrupamentos urbanos, a tônica de implantação seguiu uma diretriz
geral conforme explica Nabil Bonduki, (1993, p.27): “...área total subdividida em setores
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menores, cada um constituindo-se em pequenas vilas onde o agenciamento das construções
cria pátios e vielas com qualidade urbanística. ”

Acesso
às
unidades
por rua
para
pedestres
,
unidades
Figura 26 - Conjunto Valo Velho II.Capão Redondo.200UH. (Projeto Urbi)diferencia
das.
Fonte: Bonduki, 1993, p 20.

No exemplo acima podemos perceber, na implantação do Valo Velho II todas
as diretrizes do decreto. Porém, por questões internas, muitos dos projetos
desenvolvidos por HABI, nesta época, não foram encaminhados para aprovação,
apesar de serem projetos que poderiam ter sido aprovados dentro do Decreto n o
31.601/92.
No geral, a produção habitacional da COHAB, é composta por várias
modalidades de programas, alguns deles, construídos por mutirão e outros por
empreitada. Possui também um acervo de tipologias-padrão, que podem ser
aplicados às diferentes terrenos e programas, como por exemplo o MOD-H, o BFM,
a PHM 07 entre outras. Porém fez parte da política habitacional desta instituição, nas
duas gestões do PT, o estimulo à produção de projetos diferenciados.
Os projetos propostos por HABI, concebidos entre 1989 a 1992 foram
interrompidos nos governos seguintes e retomados por SEHAB- COHAB, na gestão
da Prefeita Marta Suplicy. Estes trabalhos foram renomeados como “projetos da
primeira geração” e os trabalhos contratados na segunda gestão do PT, foram
chamados “de segunda geração”. Alguns possuem como base o primeiro decreto e
outros o segundo principalmente nos projetos desenvolvidos para o programa Morar
no Centro. Não serão considerados nesta análise os empreendimentos viabilizados
(ainda sem projeto) entre 2001 e 2004, somente os projetos realizados neste
período, ou seja, com projetos arquitetônicos executados.
A seguir será mostrado um estudo sobre a produção da COHAB, que teve
como fonte de pesquisa os dados retirados do site33 e consulta ao Relatório da
33

Disponível em: <www.cohab.sp.gov.br/empreendimentos/empreendimentos.aspx>.
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Gestão 2001 a 2004, publicado pela SEHAB-COHAB SP. Os dados contabilizam os
empreendimentos de primeira e de segunda geração. A amostra contém 68
assentamentos, num total de 14.625UH. Não foram utilizados nesta amostra, os
projetos de reformas de edifícios existentes, por se considerar que não são
tipologias pensadas com a legislação em vigor.
5.1.1 sobre os empreendimentos.
Dos 68 conjuntos, 4 deles utilizaram ao mesmo tempo duas tipologias, que
foram contabilizadas separadamente, portanto a amostra total é de 72 casos.
Tabela 10 - Tipologias mais utilizadas
Casa
isolada

Casa geminada
Casa
gemina
da

0

0

Casa
Bloco
sobre- alinhado
posta
Sobrado
Acima
geminade 3
do
pavimen
tos

2

21

23

5

9

5

9

Bloco
isolado

Bloco
Mono
gemina- bloco
do
Até Acima Acima de Acima de
T+4
de 5
3
3
pavimen pavimen pavimen
tos
tos
tos
16

8

24

Edifícios
singulares
Acima de
3
pavimen
tos

3

7

1

3

7

1

Fonte: O autor. Dados disponíveis em:
<http://www.cohab.sp.gov.br/empreendimentos/empreendimentos.aspx>.

Do total de 72 casos estudados, 25 conjuntos foram os iniciados na gestão da
Prefeita Luiza Erundina, sendo 19 deles, conjuntos com casas geminadas
sobradadas, mostrando a tônica da produção desta fase.
Os empreendimentos da segunda geração ou aqueles iniciados na gestão da
Prefeita Marta Suplicy, foram no total de 47, dos quais 24 foram executados com
blocos isolados, sendo 16 do tipo T+4. Esta produção esta vinculada aos
empreendimentos conveniados com a CDHU e outros são os convênios
estabelecidos com a CEF no PAR.
Mesmo não sendo o ponto principal da produção habitacional de 2001 a 2004,
o programa “Morar no Centro” com a ocupação de lotes urbanos, permitiu o uso de
tipologias diferenciadas como o edifício geminado, sem recuo em uma ou duas
laterais, o monobloco e o edifício singular.
A produção da primeira geração, concentrou 100% das intervenções nos
bairros, já na segunda, dos 47 empreendimentos, 11 foram feitos no centro de São
Paulo, correspondendo a 26% dos executados no período.
A análise que segue, mostra os dados dos períodos de 1989 a 1992 e de 2001
a 2004.
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Tabela 11- Levantamento do número de unidades
Até
100UH

101 a
300UH

301 a
500UH

501 a
1000UH

1001 a
2000 UH

Acima de
2000 UH

17

31

6

2

2

-

Sem informação
8

Fonte: O autor. Dados disponíveis em:
<http://www.cohab.sp.gov.br/empreendimentos/empreendimentos.aspx>.

5.1.2- Projetos representativos
Na análise, prevalece a preferência pelo conjunto entre 101 com até 300UH.
Isto mostra que a última modificação do Decreto no 44.667/04 (Decreto no 45.127/04)
apenas confirmou o que já se pratica em relação ao número de unidades.
A seguir será estudado, caso a caso, os projetos que se utilizaram dos
parâmetros das facilidades promovidas pelos decretos, mostrando uma nova
maneira de encarar o problema do urbano x habitação. Algumas tipologias se
destacaram pela supressão de recuos, pela verticalidade ou pela qualidade do
próprio edifício inserido na cidade. Como seguem:
No Residencial Bresser VI, elaborado na gestão da Prefeita Marta Suplicy,
utilizou-se de tipologia mista com blocos de 3 a 12 pavimentos articulados entre si.
Total de 160 unidades e o edifício inserido na malha urbana. Dada sua proporção e
escala na paisagem, passa a ser uma referência. Na qualidade deste estudo ele é
classificado como um edifício singular.

Figura 27 – Residencial Bresser VI. Centro. 160 famílias
Fonte: Disponível em: www.cohab.so.gov.br

O tipo do monobloco com pátio interno, formado por edifícios alinhados que se
conectam entre si e compõem um corpo único, separando o espaço interno do
externo de forma interrompida, foi o partido adotado por estes três
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empreendimentos, embora nenhum deles sejam formados por terrenos rodeados por
ruas:

Figura 28- Conjunto Vila 25 de Janeiro.
Bom Retiro. 33UH
(Projeto Integra)
Fonte: Relatório COHAB, 2004, p.23

Figura 29 - Conjunto Rua das Olarias. Pari.137UH.
(Projeto Fábrica Urbana/Centro de Est. e
Proj. da Cidade)
Fonte: Idem, p.27

Figura 30 - Conjunto Metro Belém-Mooca. 200UH.
(Projeto Bibas Naruto e Naruto AD)
Fonte: Disponível em www.cohab.sp.gov.br

A Vila 25 de Janeiro fez parte do Morar no Centro - Intervenção em Cortiços,
utilizou-se da supressão do recuo frontal, colocando o edifício no alinhamento das
edificações do entorno. Os recuos laterais e de fundos foram mantidos com 3,00m. É
uma ZEIS2, antiga Z4 com o C.A. possível de 3 e realizado de 2,25. Este projeto
poderia utilizar o C.A. máximo, porém não o fez por optar em não ter elevador.
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O Edifício da Rua Olarias, fez parte também do Morar no Centro – Locação
Social, com 137UH e edifícios com diferentes alturas, utiliza-se do elevador,
verticalizando a ocupação, consegue chegar nos patamares permitidos pela
legislação de T.O. e C.A.
Outro exemplo é o Metrô Belém, um conjunto residencial com 200UH
configuradas em 3 blocos, com térreo e mais 9 pavimentos tipo, no bairro da Mooca.
No térreo abriga ainda espaço para comércio.
A tipologia do edifício com 3 pavimentos em línea, linha ou alinhado, como são
denominados, podem ser geminados em uma das laterais, suprimindo totalmente um
dos recuos laterais, foi a tônica do Residencial Pedro Fachini e do Residencial
Imoroti.

Figura 31 - Pedro Facchini. Ipiranga. 12UH.
(Projeto Barbosa & Corbucci)
Fonte: Disponível em: cohab.sp.gov.br

Figura 32 - Imoroti. Ipiranga. 8UH
(Projeto Peabirú)
Fonte: Relatório COHAB 2004,

p25

Estes trabalhos foram executados em terrenos semelhantes, pertencentes a
uma configuração urbana estabelecida. O Pedro Facchini além da supressão do
recuo de uma das laterais, abriu mão do recuo frontal. Este projeto inova na
tipologia, propondo que o segundo pavimento seja composto por unidades duplex,
caracterizando-o nesta análise como casa sobreposta, apesar da forma longilínea.
O Imoroti possui o mesmo gabarito do Pedro Facchini, no entanto se constitui
em um conjunto com dois blocos. O primeiro com uma casa sobreposta e o segundo
em um edifício geminado com T+2.
Os projetos da Rua da Assembléia e Carlos Gomes foram vencedores de dois
concursos promovidos pela COHAB e seguem a mesma orientação de ocupação
das áreas com infra-estrutura urbana. Utilizaram os recursos do decreto como a
supressão dos recuos, o primeiro em uma das laterais e o segundo incrustado no
tecido urbano, não possui recuos em ambas laterais e de frente para a via .
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Figura 33 - Rua da Assembléia. Centro.160UH.
(Projeto Andrade Morettin)
Fonte: COHAB, 2004, p.22.

Figura 34 - Praça Carlos Gomes. Centro. 64UH
(Projeto Barbosa & Corbucci)
Fonte: Disponível em: www.cohab.sp.gov.br

Os conjuntos residenciais verticalizados, inseridos em terrenos urbanos, na
maioria dos casos analisados, remetem aos princípios modernistas de continuidade
dos espaços públicos e privados, por meio da integração com a cidade no nível do
pavimento térreo, seja pelo uso de pilots ou pela presença de comércio. Recuperam
ainda a idéia da unitê d´habitation de Lê Corbusier.

Dormit
ório
com
layout
fixo,
sem
mobilid
ade.

Cozinh
a
como
espaço
de
circula
Figura 35 ção
- Planta da unidade habitacional com 2 dormitórios do Residencial Metrô Belém.
Fonte: Disponível em: www.cohab.sp.gov.br

Vale lembrar que a COHAB, neste período de 1989/1992 e 2001/2004, permitiu
o uso de plantas que saem do padrão das unidades utilizadas até então, tanto pelo
mercado imobiliário, quanto pela CDHU e COHAB, porém o exemplo demonstrado,
não pode ser considerado fora deste contexto, pois instituições como a CEF que
possui parâmetros próprios de análise de projetos, não aceitariam a planta da
unidade habitacional da figura 38.
Nos projetos da primeira geração podemos ver que a direção da ocupação das
áreas periféricas de São Paulo em lotes de grandes dimensões foi guiada por um
tipo de agrupamento urbano e de edificações que buscavam a integração entre o
gabarito da intervenção e o do entorno, utilizando-se de uma escala mais
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humanizada. Obedecem estas diretrizes os conjuntos do Jardim Apuanã, Vista
Alegre e Vista Linda entre outros. Nesses conjuntos foi utilizado o sistema viário
principal somente para acesso aos locais de estacionamento. O acesso às unidades,
em sua maioria é garantido por ruas para pedestres, principalmente no Jardim
Apuanã, onde o acesso a todas unidades de casas sobrepostas se dá por
escadarias ou vielas. Em alguns casos a largura do calçamento é de tal dimensão,
que se mistura com o sistema de área verde formando grandes jardins como no
Conjunto Vista Alegre. A densidade desses conjuntos por conta da diminuição do
sistema viário, mesmo utilizando-se de gabarito baixo, chega a 1400 habitantes/ha,
o que é considerado uma densidade alta para um conjunto horizontal.

O
calçame
nto se
mistura
com as
áreas
verdes
na
frente
das UH

Ruas
estreit
as,
com
6,00m
de leito

Casas
sem recuo
frontal e
sem
Figura 36 - Residencial Vista Alegre, parte do Conjunto Pôr-do-sol.
vagas
Casas geminadas sobradadas
para autos
Fonte: Arquivo eletrônico COHAB, 1992.

Viela
de
pedest
res
com
acesso
às
unidad
es

Modelos como do Jardim Apuanã, que se inserem na paisagem respeitando o
gabarito do entorno, misturando tipos construtivos diferentes, como: casa geminada
sobradada, casa sobreposta, edifícios com até 5 pavimentos, nos remetem as
siedlungem, formando novos agrupamentos com características semelhantes à
cidade existente.
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O conjunto habitacional de grandes dimensões sempre causa na paisagem
uma diferenciação, mesmo em regiões com a ocupação verticalizada. A marca da
repetição dos tipos utilizados altera o skyline34 da paisagem e são intervenções
perceptíveis a longas distâncias. Formam um bloco homogêneo capaz de dividir com
clareza o que é território do conjunto e o que é externo a ele.
Os exemplos a seguir, são da segunda geração de projetos da COHAB e
transmitem a sensação de impacto visual por conta da escala da obra em relação ao
entorno. O Residencial Cidade de São Paulo é um conjunto formado em uma área
de 115.000,00m2, com a obrigatoriedade da doação de área institucional, parte de
área verde reservada, próxima às fontes de recursos naturais e o sistema viário
computado dentro da necessidade do projeto (8%). A área restante foi dividida em 7
lotes residenciais com aproximadamente 7.500,00 m 2 cada, formando condomínios
separados, apesar de no conjunto do agrupamento habitacional se constituírem
como um único empreendimento. Cada condomínio é formado por dois blocos em
“L”, que compõem um pátio central retangular como espaço interno ao grande
conjunto.
O interessante desse trabalho é que ele se diferencia dos produtos para HIS,
pois utiliza garagem coberta semi-enterrada sob os blocos. Isto dá ao condomínio o
mesmo caráter tipológico dos condomínios residenciais do mercado imobiliário.
Normalmente a produção de HIS, por considerar o estacionamento coberto uma
heresia quanto ao custo, descarta este tipo de solução. Um dos mitos em relação
aos padrões adotados, incorpora a implantação que privilegia o corte, o aterro e a
patamarização do terreno, como única alternativa possível, de custo baixo para
implantação habitacional. O residencial São Paulo atende a diferentes faixas de
renda uma vez que acomoda unidades habitacionais distintas, permitindo acesso a
financiamento de acordo com a curva da demanda.

Figura 37 - Conjunto Habitacional Lidiane II
Fonte: Disponível em: www.cohab.sp.gov.br

34

Figura 38- Residencial São Paulo
Fonte: idem

Linha de contorno da paisagem urbana.
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Figura 39 - Residencial Parque do Gato
Fonte: Relatório COHAB, 2004, p.9.

No intervalo entre as duas gestões, durante o governo dos prefeitos Paulo
Maluf e Celso Pitta, a política habitacional privilegiou a execução de conjuntos
habitacionais com base nas tipologias disponíveis na COHAB e foi dada
continuidade ao programa de reurbanização de favela, iniciado na gestão anterior,
com o nome de Cingapura. Este programa habitacional baseava-se no
desadensamento de parte da ocupação feita por barracos, promovendo edifícios de
uma única tipologia: o bloco isolado “H” com T+4 pavimentos. Esta tipologia adquiriu
uma estética própria que se constituiu na marca do programa. Do ponto de vista
urbanístico não evoluiu para um projeto de melhoria de infra-estrutura e de
salubridade dos barracos remanescentes e mesmo a forma de implantar os edifícios
novos foi muito questionada pelo meio técnico por colocá-los de forma estratégica de
frente para as vias de maior circulação, escondendo desta maneira a favela.

Figura 40 - Projeto típico do Projeto Cingapura.
Fonte: Disponível em www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/06/27597.shtml

A continuidade promovida entre a política habitacional na gestão da Prefeita
Luiza Erundina e da Prefeita Marta Suplicy, refletem iniciativas que trabalharam a
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favor da arquitetura e estão de acordo com as discussões contemporâneas sobre as
cidades e a habitação.
5.2

Projetos da iniciativa privada

A iniciativa privada se beneficiou bastante do primeiro decreto, quando foram
feitas revisões e liberados os critérios de enquadramento para o setor da construção
civil.
Com a substituição do primeiro texto do decreto, o setor privado foi enquadrado
como HMP ou HIS desde que, em empreendimentos conveniados com a CEF pelos
programas PAR ou Crédito Associativo, dentro dos critérios estabelecidos para o
tamanho das UH e a faixa de renda da demanda.
O autofinanciamento como é o caso das cooperativas habitacionais, concentrase na produção de unidades habitacionais de empreendimentos para a população
entre 6 a 16 salários mínimos e envolve outra forma de pensar a habitação. A
habitação para este setor é considerada uma mercadoria comercializável e
aproveitou-se bastante da abertura permitida pelo primeiro decreto, após as
complementações efetivadas nas gestões dos prefeitos Paulo Maluf e Celso Pitta,
mas ainda não é o foco do mercado imobiliário.
Tabela 12 - Número de unidades aprovadas de HIS e HMP dentro do Decreto n o 44.667/04
CDHU

COHAB

Particular

HMP
44.667/04

9

A partir de 05/2004

HIS
44.667/04

12

7

14

Fonte: O autor. Dados disponíveis em: www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitação/

Em relação à tipologia utilizada pela iniciativa privada, vale dizer que a questão
habitacional envolvendo lucro é muito diferente da produção feita pelo poder público.
A tipologia mais utilizada no mercado imobiliário, é a laje de 4 até 8 apartamentos
por andar com o edifício isolado, geralmente com formas que variam entre o
quadrado, o círculo e o hexágono. Dificilmente se vê edifício em forma de lâmina,
como foi explorado para atender a mesma classe social nos edifícios projetados por
Niemeyer, o Copan e o JK, nos anos 60. A verticalização é o ponto forte e em alguns
casos, o mercado imobiliário permite que o setor de marketing dite as diretrizes do
tamanho das unidades e os equipamentos comuns a serem utilizados além do estilo
arquitetônico dos edifícios.
A necessidade da iniciativa privada da exploração total dos índices urbanísticos
com o objetivo de otimizar o número de unidades, tira algumas folgas que podem
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significar mobilidade de projeto, como por exemplo, usualmente adota-se a
circulação do pavimento tipo, não deve ultrapassar a 12% da área da laje, os
empreendimentos devem ter varanda como elemento que sobressaem na fachada,
os terraços escalonados para HIS e HMP são propostas de difícil aceitação, são
refutadas por questões técnicas de impermeabilização e de custo, por produzir
pavimentos com formas diferentes. O mercado para produção habitacional desta
faixa de renda, está cheio de “parâmetros de controle” culturais e técnicos que se
tornaram uma camisa de força para os projetistas. Não há liberdade de projeto,
principalmente em conjuntos habitacionais verticais. Na produção de condomínios
horizontais, os “ parâmetros de controle”, não se fazem tão presentes.
Com o PDE e o Decreto no 44.667/04, os maiores benefícios como HMP, caem
sobre os empreendimentos em ZEIS, que dentro da proporção permitida na lei,
promove a isenção de pagamento da outorga onerosa para ocupação do coeficiente
máximo de aproveitamento.
5.3

Sistematização da produção e “mitos”

A institucionalização da produção habitacional em São Paulo, trouxe consigo
ganhos e perdas em se tratando da arquitetura e do urbanismo, especialmente em
relação à produção de novas tipologias.
A sistematização da construção e dos processos de projeto, pautou as atitudes
das instituições públicas responsáveis pela produção habitacional das últimas 3
décadas. O que parecia uma evolução, com o uso indiscriminado, tornou-se uma
armadilha que muitas vezes impede que se experimentem novas alternativas. Foi
esta a maneira como o BNH estruturou seu trabalho e em São Paulo notamos a
mesma postura, principalmente na produção da CDHU, que segue o mesmo
sistema.
Muito já se fez baseado no conceito da unidade standard, do módulo, da
unidade ideal, do tipo ideal, que colaborasse com a sistematização da produção,
barateando os custos e garantindo qualidade. Tanto a COHAB quanto a CDHU
possuem no seu histórico, inúmeras experiências de materiais e tipologias. Umas
deram certo e outras foram um verdadeiro fracasso.
Para a CDHU, a questão habitacional está diretamente ligada à eficiência da
aplicação de seus processos administrativos internos. Ela trata a questão de projeto
habitacional como um item do processo de produção como um todo. Utiliza em seus
empreendimentos, tipologias-padrão, geridas pelo seu Departamento de Projetos.
São tipologias em condições de serem aproveitadas em qualquer empreendimento
novo, adequando-se apenas as questões de implantação no terreno.
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Para um projetista propor alguma edificação diferente, deve primeiramente
aprová-la no Departamento de Projetos. A condição desta aprovação está vinculada
à capacidade de o projeto poder ser repetido em diferentes situações. Resolvido
isto, ele passa a ser um “tipo” do caderno de tipologias da empresa. O port-folio da
CDHU, é composto hoje, pelas seguintes tipologias:
Casa térrea isolada - TI13A-V2 ou TI23FMC;
Casa térrea geminada - TG12A;
Sobrado renqueado e sobrado geminado - SR13A, SG22C, SR23A;
Casas sobrepostas - SB22A;
Vertical isolado - VI22F-V2, VI22G, VI22I;
Vertical isolado com pilotis - PI 22F;
Vertical isolado - VI22K com 7 pavimentos

Figura 41 -Tipologia de casa térrea geminada
TG12A
Fonte: CDHU, 1997, p.2.

Figura 42 - Tipologia de casa sobreposta
SR23A
Fonte: Idem, p. 7.

Figura 43 - Tipologia de prédio H com T+4 – VI22F
Fonte: CDHU, p.9.

O repertório produzido por estes projetos, institucionalizou algumas posturas no
mercado habitacional do que é uma moradia de boa qualidade a um custo acessível.
Alguns mitos são promovidos como:
1- Parede hidráulica;
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2- Cozinha e área de serviço, compartimentadas e com iluminação natural;
3- Telhado sem calha;
4- Fachada reta, sem dentes e
5- Uma escada para cada 4 apartamento.
A tipologia que atende todos estes requisitos é o VI22F da CDHU e o MOD-H
da COHAB. Em relação à implantação, outros mitos são adicionados como:
6- Vagas descobertas e
7- Patamarização do terreno (corte e aterro).
Estes elementos compostos, ao longo das últimas décadas, vêm formando a
paisagem construída na periferia, bastante conhecida conforme demonstra a
Figura 47.

Figura 44 - Vista geral do Conjunto José Bonifácio. Itaquera. 140UH.
Fonte: Relatório COHAB, 2004, p.34

Neste trabalho não está em questionamento a análise de eficiência dos mitos já
enumerados. É necessário entender que estes elementos todos juntos, praticados
de forma sistêmica, muitas vezes não levam em conta soluções mais adequadas às
particularidades dos locais, o que pode resultar em trabalhos descompromissados
com a qualidade urbana e ambiental, devido aos altos custos de implantação e
também por não promoverem projetos diferenciados, com menor impacto visual na
paisagem das periferias de São Paulo que são marcadas pela forte homogeneidade
da tipologia do “H” T+4.
5.4

Dados de Aprov - SEHAB

Segue análise feita a partir de dados dos projetos aprovados em São Paulo,
obtidos no Aprov - SEHAB nas categorias de uso HIS e HMP, retirados do site da
Prefeitura, em março 2005. Deste banco de dados foram levantadas informações
referentes às tipologias mais utilizadas, número de projetos aprovados por cada
setor, zoneamento mais procurado e quantidade de empreendimentos de HIS e de
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HMP. O período estudado vai de março de 2003 a março de 2005, envolvendo uma
amostra de 124 projetos. Na Tabela 13, pode-se notar que nesse período vigorou
parte do primeiro decreto e outra parte o segundo decreto.
Tabela 13 - Total de projetos aprovados
Projetos aprovados no período pelos Decretos de HIS
1- Decreto no 31.601/92

Total de projetos entre março de 2003 a abril de 2004

14 meses

64%

79

2- Decreto no 44.667/04

Total de projetos entre maio de 2004 a março de 2005

11 meses

35%

45

25 meses

124

Fonte: O autor. Dados: disponível em: www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitação

Embora o período de análise do segundo decreto seja menor do que o
primeiro, percebemos uma retração geral no andamento das aprovações que pode
ter sido causada pela instabilidade legislativa da época.
Com relação à tipologia, a base de dados classifica os empreendimentos com
número de blocos, número de unidades e número de pavimentos. Para uma
compatibilização com os critérios adotados neste trabalho, ficaram estabelecidas as
seguintes correlações:
Casa isolada e sobrado - uma unidade por lote;
Casa sobreposta – duas unidades por lote até quatro pavimentos;
Blocos de 4 a 5 pavimentos – vários blocos com várias unidades por lote e
Acima de 5 pavimentos – vários blocos com mais de 5 pavimentos e várias
unidades por lote.
A análise apresentada adiante, concentra-se em avaliar se a produção de HIS
tem optado ou não pela verticalização.
Tabela 14- Tipologias mais utilizadas nos projetos aprovados
Tipologias
Casa isolada
Sobrado

Sobreposta

Bloco com 4 a 5
pavimentos

Bloco acima de 5
pavimentos

S/informação

Total

1

1

57

48

17

124

Fonte: O autor. Dados: disponível em: www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitação

A tendência em utilização do prédio de 4 a 5 pavimentos, é confirmada
principalmente para a produção do poder público, se comparada ao particular.
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Tabela 15 - Setores que utilizaram a tipologia de blocos de 4 a 5 pavimentos
e de blocos acima de 5 pavimentos
Promotores do bloco de 4 a 5 pavimentos
CDHU

COHAB

CEF

Particular

Total

7

25

1

24

57

Promotores do bloco acima de 5 pavimentos
CDHU

COHAB

CEF

Particular

13

1

1

33

48

Fonte: O autor. Dados: disponível em: www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitação

Há, porém, uma forte utilização de edifícios acima de 5 pavimentos. Este
parâmetro, ficou por conta da iniciativa privada e uma parcela com a CDHU, que se
justifica pela utilização de uma variação do bloco VI22F para terrenos com muita
declividade, esta aplicação permite acesso por passarela no nível intermediário do
térreo com 4 pavimentos acima e até 3 pavimentos abaixo, totalizando em torno de
7 pavimentos sem elevador.
A diferença entre o número de aprovações efetuadas pelo poder público e a
iniciativa privada é grande. Isto confirma a tese de que o poder público ainda se
preocupa com a produção e menos com a regularização dos empreendimentos,
embora a tônica das últimas gestões tem sido na direção contrária o resultado ainda
é pequeno. Para a iniciativa privada vale a regra que “o início de obra acontece
somente com o alvará de execução que é obrigatório”
Esta prática do poder público, infelizmente não colabora para o uso dos
benefícios de abono do ISS para os setores envolvidos na produção de HIS. O
abono só é concedido mediante alvará de execução da obra e a prática do poder
público é de regularizar depois de executado o empreendimento.
Tabela 16- Total de projetos aprovados por setor
Projetos aprovados por setores
Decretos

CDHU

COHAB

Particular

CEF

Total

31.601/92

14

26

39

0

79

44.667/04

12

7

23

2

45

Total

26

33

62

2

124

Fonte: O autor. Dados: disponível em: www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitação
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5.5

Aplicação do decreto para diferentes modalidades habitacionais em
terreno real

O objetivo desta aplicação é de demonstrar o que pode ser feito seguindo o
texto do Decreto e considerando as sobreposições legislativas, sem apelo a CAHEIS
para aprovação e os aspectos utilizados do decreto que necessitam de aprovação
da comissão por não se aplicarem diretamente. Este exercício servirá de material
para fechamento da conclusão.
Característica do terreno: Lote urbano, atual ZEIS 2, zona Sul de São Paulo,
com 4.978,00m2. Como o lote não está sujeito ao parcelamento, será considerado
para todos os casos, como um residencial multifamiliar, podendo ser em forma de
condomínio ou Plano Integrado, com diferentes tipologias conforme listagem:
ANEXO J - Aplicação 1 - Casa isolada
ANEXO K - Aplicação 2 - Casa geminada
ANEXO L - Aplicação 3 - Casa sobreposta
ANEXO M - Aplicação 4 - Bloco em lâmina ou alinhado
ANEXO N - Aplicação 5 - Bloco geminado
ANEXO O - Aplicação 6 - Monobloco
ANEXO P - Aplicação 7 - Bloco isolado até 5 pavimentos
ANEXO Q - Aplicação 8 - Bloco isolado acima de 5 pavimentos
ANEXO R - Aplicação 9 - Edifício singular
Na simulação foi colocado a situação de ZEIS 2 e também Z 2, por terem os
dois zoneamentos os mesmos índices urbanísticos. Faz necessário lembrar que o
período de análise deste trabalho se estende até o PDE, onde já foi
institucionalizada uma tabela de transição de zoneamento como demonstra o Anexo
F deste trabalho.
O partido de projeto adotado foi o de procurar atender a necessidade de acesso
de veículos ao terreno, sem a obrigatoriedade de número de vagas, implantar os
edifícios fazendo uso de cortes e aterros com alguns muros de arrimos. Não foi feita
a opção pelo uso de lajes para implantação dos edifícios com garagem coberta. O
uso das edificações é só residencial (HIS), sem uso misto. Foi mantida a restrição
federal de área de preservação de córregos de 30,00m do leito.

103

6

Conclusão

A contribuição dos decretos de HIS para a cidade de São Paulo e para o
mercado popular de unidades habitacionais foi, de grande valia. Podemos dizer hoje
que possuímos uma legislação progressista e que tem se renovado nas últimas
décadas colocando-se em sintonia com as transformações legislativas por que
passa o país.
O legado deixado pela gestão da Prefeita Luiza Erundina e o primeiro decreto,
marcaram a cidade com novas experiências urbanísticas e de edificações
diversificadas, mostrando que é possível fazer arquitetura para a população de baixa
renda.
Esta experiência promoveu uma renovação do ponto de vista das tipologias
urbanas e das edificações, com a liberação de vários índices, incentivando a
construção de unidades habitacionais com desenhos diferenciados. Dos dois
principais decretos de HIS, em relação à ocupação no lote, o primeiro revolucionou e
o segundo seguiu os mesmos parâmetros, aprimorando-os no sentido de permitir
melhor viabilidade e tratou principalmente das ZEIS e a da ocupação do centro de
São Paulo.
Com a ocupação do centro, o segundo decreto incentivou a verticalidade,
desobrigando as vagas de estacionamento, uma vez que o nível do estacionamento
define a altura do edifício, para prédios sem elevador, quando estabelece que a
diferença deste e o último pavimento, não pode ser maior que 14,00m.
A não exigência de vagas de automóveis ajudou ainda na viabilidade dos
empreendimentos a um custo mais baixo em terrenos cuja inclinação não permite o
acesso de automóveis. É necessário afirmar que, o não uso do estacionamento
como um recurso para diminuir os custos, deve ser avaliado caso a caso. Cada
EHIS tem um tipo de demanda, uma classificação e fonte de recursos diferenciados.
Em alguns casos cabe até vagas cobertas como foi o caso utilizado pela COHAB no
Conjunto Habitacional Cidade de São Paulo.
Durante a evolução dos dois decretos, caiu por terra a concepção de grandes
conjuntos habitacionais e pouco a pouco, de maneira ainda tímida, percebemos a
emergência de intervenções pontuais em terrenos inseridos no contexto urbano. O
conjunto habitacional de grandes proporções não é mais a tônica de ocupação atual
promovida pelo poder público, por restrição da própria legislação, que com as
últimas alterações deixou claro que a orientação é promover uma ocupação menor
tendendo ao número máximo de 300UH por empreendimento.
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Conquistou-se uma legislação permissível, porém há ainda uma cultura
institucionalizada que promove a tipologia do edifício isolado com 5 pavimentos
como demonstrou o levantamento feito no capítulo anterior, ao analisarmos a
quantidade de projetos aprovados com esta característica. Neste momento, com as
mudanças feitas em todas as legislações municipais, estaduais e federais,
percebemos que o meio técnico ainda trabalha com receio em propor novos
modelos, por desconhecer o raio de interferência que estas transformações
causaram nos antigos conceitos urbanísticos.
Há, porém, uma incompatibilidade entre o que a legislação permite e sua
aplicação entrando em conflito com outros aspectos de interlocução que escapam
do plano legislativo. Alguns pontos que travam a aplicação das tipologias
promovidas pelo decreto, serão apontados a seguir.
6.1 . Principais facilidades promovidas pelos Decretos
As principais facilidades promovidas pelos decretos de HIS com relação às
tipologias habitacionais, se relacionam a supressão dos recuos, ao parcelamento do
solo e o aumento do potencial construtivo, sem outorga onerosa.
Com relação à supressão dos recuos frontal e lateral dos empreendimentos
estudados, uma amostra pequena se beneficiou desse recurso. O uso dessa
facilidade, tem servido principalmente aos lotes inseridos na malha urbana
consolidada. Neste caso há interesse na supressão do recuo frontal e lateral, que
além de possibilitar, um maior aproveitamento do lote, permite melhor
contextualização da intervenção com o entorno. Um exemplo de uso desse recurso é
o Edifício Carlos Gomes do programa “Morar no Centro” como pode-se ver na Figura 21.
No caso da revitalização do centro de São Paulo, o uso desta facilidade é
fundamental e garante continuidade do traçado urbano existente em locais onde há
uma concentração de edificações anteriores à lei de Zoneamento de 1972 que já
foram implantados sem os recuos frontal e lateral. Outro exemplo, a Vilinha 25 de
Janeiro, figura 27, também do programa “Morar no Centro”. Para estes casos a
aplicação do benefício é direta dos quadros de índices urbanísticos e do COE não
estão vinculadas a outras condições para o uso.
Outra maneira de utilização do benefício de supressão de recuo é para o caso
de Plano Integrado. Esta modalidade que também é uma forma de parcelamento, foi
bastante aplicada tanto nos projetos idealizados durante a vigência do primeiro
decreto, quanto do segundo. O Plano Integrado, permite dois tipos de entendimento
com relação aos recuos. Um deles é a relação do lote com os terrenos vizinhos e o
sistema viário existente e o outro diz respeito à relação entre as edificações internas
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do conjunto entre si. No Plano Integrado, todas estas questões podem ser resolvidas
de forma única, desde que respeitadas as condições de insolação e ventilação
estabelecidas no decreto e no COE.
Com relação ao parcelamento do solo, o decreto assegurou nova proporção de
empreendimento habitacional, garantido tanto pela quantidade de unidades por
conjunto quanto pelo tamanho máximo do terreno. Esses parâmetros adotados
resgataram a escala humana nas intervenções habitacionais do poder público,
permitindo maior atenção às particularidades que os empreendimentos de grande
intervenção atendem.
O aumento do potencial construtivo sem outorga onerosa é outra facilidade
promovida pelo decreto que incentiva o adensamento, assim como o aumento de
200 para 300 UH, permitiu melhores condições de viabilidade econômica do lote,
para os casos em que se aplica. Quando se divide o custo do terreno em mais
unidades, consegue-se um barateamento destas, porém este recurso pode ser
utilizado plenamente com a verticalização e o uso do elevador, ou ainda para os
casos de terrenos em que as condições de geometria e declividade facilitam o
adensamento. Na simulação proposta, os exemplos de edifícios isolados com 16
pavimentos e o edifício singular, fazendo o uso do elevador conseguiram maior
número de unidades e a utilização melhor do Coeficiente de Aproveitamento
permitido.
Estes três pontos básicos, recuos, parcelamento e potencial construtivo,
possibilitaram um leque de alternativas de agrupamentos e tipos de edificações,
quando aprovados pela CAHEIS, pois a aplicação direta só é permitida para alguns
casos como veremos a seguir.
6.2

Dificuldades de uso

A dificuldade de aplicação do decreto hoje, diz respeito às contradições
internas ao seu próprio texto, à sobreposição com outras leis, à incompatibilidade
com as regras específicas das instituições financiadoras e promotoras de HIS, que
disseminam um tipo padrão de produção habitacional e ainda à dificuldade de
adequação da questão da acessibilidade com relação à realidade do EHIS.
Além dos aspectos demonstrados no Capítulo IV sobre a aplicação do texto,
hoje temos uma situação grave diante da sobreposição entre leis de diferentes
esferas públicas, as quais causam confusão na hora de estabelecer os critérios que
devem ser seguidos. A orientação dos técnicos da aprovação é sempre pelo
caminho mais restritivo, pecando muitas vezes pelo excesso. Esta visão tecnicista
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põe a perder muitos ganhos feitos no texto legislativo, como acontece com a
questão da legislação para HIS.
A maior incompatibilidade do texto, como já foi exemplificada, ocorre entre o
decreto atual e o COE, com relação à supressão dos recuos e a exigência do “A” e
do “I“. Hoje se quisermos aplicar o decreto na supressão dos recuos, temos que
recorrer a CAHEIS, por conta destas incongruências. Quando a legislação dá
margem a diferentes entendimentos, não é clara e diretamente aplicável, a solução
fica nas mãos de quem legisla.
Como foi demonstrada, nas aplicações em terreno real, à supressão de recuo
frontal só é garantida quando os quadros de uso e ocupação permitem diretamente
como é o caso de HIS em ZEIS 3 (Centro), HIS em Z5(Centro).
Para os demais casos, se houver janela, sempre deverá ser aplicada a faixa “A”
e a “I”. Para fachadas cegas, como nas simulações, pode-se usufruir deste benefício
diretamente como foi demonstrado nas habitações de casas isoladas, geminadas e
sobrepostas, ou seja, para conjuntos horizontais só se aplica o benefício do Art. 38
quando for fachada cega, se tiver janela tem que ter aeração e iluminação e para
isto deve-se seguir a aplicação como demonstra a figura 21, p 81.
Para os conjuntos verticais, quando os quadros de uso e ocupação (Anexos C,
D e E) remetem ao Art. 46, somos obrigados a aplicar a fórmula de supressão que
relaciona a altura da edificação à largura da rua, desta forma, novamente o benefício
é garantido somente para os casos de paredes cegas, como demonstrou a tabela 7,
p 79, e as simulações de edifício singular e em lâmina. Se voltarmos as janelas para
a fachada frontal como foi demonstrada na simulação do edifício monobloco, só
conseguiremos aprovação mediante análise da CAHEIS.
A supressão do recuo lateral, também só é garantida para os casos permitidos
nos quadros, ou seja, para os conjuntos habitacionais horizontais ou para as Z 5 e
ZEIS 3, do contrario, somente se o terreno lateral for um sistema de área verde ou
pertencer a outro HIS em forma de Plano integrado. Como demonstrou a aplicação,
no exemplo do monobloco, o uso da supressão lateral fica sujeita a análise da
CAHEIS.
Há ainda uma segunda sobreposição de leis no que diz respeito as questões
ambientais e aos cursos d’água. Este assunto tem sido motivo de grandes
discussões muitas vezes ocorrendo-se no erro da radicalização total com a
aplicação do código florestal em terrenos urbanos.
O novo PRE e a Lei de Zoneamento n o 13.885/05 definiram a preservação dos
fundos de vale, promovendo uma faixa non aedificanti de 15,00m de cada lateral ao
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longo de alguns cursos d’água. Estas áreas farão parte de um plano de parques
lineares a ser implantado no futuro. Hoje, portanto, em relação aos córregos, temos
três orientações diferentes; a primeira e mais restritiva, baseia-se nas ações do
Ministério Público que têm como objetivo seguir o Código Florestal Federal que
prevê 30,00m de recuo de todos os córregos, a segunda orientação é a do PRE que
pede 15,00m dos leitos e a terceira é seguir as orientações dadas pela Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura Urbana e de Obras - SIURB, que ao analisar as bacias
hidrográficas, classifica-as por ordem de grandeza e assim estabelece os recuos
necessários que podem variar de 3,00m a 15,00m. Infelizmente com tantas
variações, fica difícil fazer opção por qual diretriz seguir, na hora de elaboração de
projetos.
Outra questão que impede o uso dos benefícios colocados pelo decreto é a
relação da legislação com as exigências dos órgãos financiadores, que funcionam
com leis próprias e impedem a aplicação dos benefícios disponíveis na legislação,
desrespeitando desta forma à própria lei.
Como exemplo temos a questão dos estacionamentos, já muito discutida
durante a revisão do decreto. Este benefício não é respeitado pela CEF, que pratica
1 vaga para cada unidade ou permite para alguns casos o mínimo 1/3 de vagas por
número de unidade como orientava o decreto anterior, tanto para empreendimentos
do PAR que atende famílias entre 4 e 6 salários mínimos, quanto na aplicação do
programa Crédito Solidário para famílias de 1 a 3 salários mínimos, com o
financiamento da unidade habitacional no valor de R$25.000,00.
Outras exigências são feitas pela CEF no que diz respeito ao layout das
unidades, conforme afirma arquiteta Paula Motta: — “...o PAR tem muito mais regras do
que o poder público. A cozinha não pode ser aberta para a sala, não pode ter balcão, deve ser
fechada. ” 35

Muitas vezes a postura dessas instituições dificultam a implantação dos
empreendimentos que deveriam fazer uso das facilidades promovidas pela
legislação específica. Incentivam a reprodução da tipologia do bloco isolado “H” de 5
pavimentos, mais pela facilidade de aplicação do conhecimento adquirido do que
pela capacidade que este produto propicia, em responder as necessidades
habitacionais e urbanas das cidades contemporâneas.
Esta postura, como já foi dito, é um resquício da sistematização do pensamento
racionalista da arquitetura que levou a massificação da habitação. O uso de um
modelo funcional de edifício, está ligado aos mitos desenvolvidos ao longo das
35

Trecho da entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara.
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últimas décadas, como demonstrados no Capítulo V com relação à unidade padrão
e ao tipo de implantação de edifícios isolados, construídos em patamares.
Algumas vezes a solução para barateamento dos custos habitacionais está
ligada à aplicação de tecnologia de menor impacto econômico e ambiental, em
empreendimentos de menor escala do que em processos industrializados e de
grande escala, em terrenos afastados com baixo valor imobiliário. Esta visão é
equivocada, como vários estudos já demonstraram, pois se fossemos acrescentar no
valor da unidade habitacional os custos sociais para atendimento da população
deslocada dos centros urbanos equipados, estaríamos chegando a um número
equiparado aos casos executados nos centros, onde o valor da terra é mais alto e as
áreas de intervenções são pontuais.
Como todo custo de um empreendimento é rateado no valor da unidade
habitacional, o impacto dos custos de implantação (terraplenagem e pavimentação)
são responsáveis pela incidência no valor final da UH. O custo de implantação
diminui quando adensamos e promovemos um projeto de acordo com a topografia
local, com lotes menores, inseridos na malha urbana já com infra-estrutura, ou seja,
quando conseguimos utilizar melhor o coeficiente de aproveitamento total permitido
pelo decreto e pelo zoneamento.
Quando o projeto abre mão da unidade padrão para atender as diversidades do
mercado ou das famílias, com curvas de renda diferentes, produz uma pluralidade
espacial com soluções criativas. Muitas vezes isto não acontece por conta do
argumento de que a repetição garante o barateamento. Quando o projeto pode
contemplar a diversidade sem comprometer o custo adequando-se melhor ao
terreno, por exemplo, barateia o valor final da unidade por evitar grande movimento
de terra e propor tecnologias de menor impacto ambiental.
A questão com o atendimento do desenho universal tem sido outra polêmica
para o cumprimento do decreto como já foi dito no capítulo IV. A incompatibilidade
entre as exigências da lei e a viabilidade econômica, é grande. Os critérios
estabelecidos devem ser mapeados e levados ao conhecimento da Comissão
Permanente de acessibilidade, para uma ampla discussão e adequação. Há
alternativas que podem contemplar, tanto o atendimento do desenho universal
quanto o custo para os empreendimentos de baixa renda. Por exemplo, pode-se
prever instrumentos que adéquem a demanda à exigência do número de unidades
adaptadas integralmente. Se a exigência do número de unidades fosse estendida
para todos os empreendimentos habitacionais e não só para os de baixa renda,
poderiam ser aliviadas algumas questões, dada a oferta de oportunidades e a
socialização da responsabilidade. A questão hoje é que só o HIS, garante o
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atendimento do número de unidades adaptadas, conforme a arquiteta Paula Motta
Lara disse em sua entrevista: — “...a questão da acessibilidade, que o decreto exige é um
problema, porque os terrenos não são planos”.36

A começar pelos profissionais de arquitetura, é preciso ousar para extinguir os
mitos criados no repertório da produção habitacional arraigados na prática do setor
público, privado e dentro das instituições financiadoras. Desta forma, os padrões de
uso e troca vão se adequando às novas concepções, sem criar restrições para as
tipologias que contrariam os padrões já conhecidos.
Não se pode traçar uma política pública habitacional, submetendo os
empreendimentos a outros tipos de restrições que não possuam como horizonte à
solução e o compromisso com a questão habitacional já defendida na atual
legislação.
6.3

Conquistas urbanísticas: o Centro e as ZEIS

O grande avanço em relação à cidade como um todo, foi à vinculação do
Decreto ao Plano Diretor Estratégico. Ao se fazer isto e definir as áreas de ZEIS, foi
congelada a expansão do caos e promovida a renovação das áreas degradadas que
passam a ser multiplicadoras da transformação urbana. Não se discute aqui os
critérios utilizados para a escolha destas ZEIS, se elas conformam ou não algum
desenho na cidade ou se são somente reflexos de um levantamento de áreas
desocupadas. Este questionamento poderá ser objeto de trabalho específico. O que
importa é constatar que o instrumento utilizado, possui força de transformação,
havendo investimento financeiro.
Hoje, 18% do centro de São Paulo, têm seus imóveis desocupados. O valor
ideal para os grandes centros varia em torno de 8%, considerando os imóveis vagos
para a locação. Com o novo Plano Diretor, 80% destas unidades vagas estão
sujeitas ao imposto progressivo no tempo, porém dependem de lei específica para
regularizar.
O decreto de HIS promove o incentivo para a ocupação e revitalização, pela
iniciativa privada, desses imóveis ociosos por meio da categoria de HMP, porém o
próprio texto não especifica critérios adequados para reforma de edifícios, causando
um engessamento do propósito original. Os profissionais de APROV G da gestão da
Prefeita Marta Suplicy, estavam estudando um organismo que pudesse aprovar, na
área central, a reforma de prédios que não estivessem em ZEIS, pois hoje devem
atender as restrições do COE. Com isso não se consegue aprovação de quase nada
36

Trecho da entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara.
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e as reformas são encaminhadas para a CAHEIS, porém é um trabalho ainda a ser
executado — “... existiam as ZEIS e o discurso da revitalização do centro, só que as pessoas
queriam entrar com empreendimento e não conseguiam. São poucos, os dois que entraram
foram aprovados, depende muito da boa vontade de quem está com a caneta na mão. Se você
quer, acaba achando uma solução, se você não quer você não acha. E aí fica muito difícil, então
é preciso um decreto para tentar introduzir os benefícios para todo mundo. ” 37

O estímulo as ZEIS é a chave de ouro deixada pela política habitacional do
governo anterior, porém sem um programa de financiamento público firme, estes
locais não irão contribuir como projeto de desenvolvimento. Já existe o instrumento,
cabe agora trabalhar a sua viabilidade.
As ZEIS foram pensadas para serem ocupadas ao longo de 10 anos mas para
que isso aconteça deverão, o Plano de Habitação vinculado ao Plano Diretor
Municipal, estar contemplado nas políticas públicas orçamentárias. Sem esta
condição o destino das verbas para o implemento de habitação, dificilmente será as
Zeis.
O processo de revitalização de uma ZEIS 1, por exemplo, pode valorizar todo o
entorno. Este fenômeno trará, tanto a valorização da terra, quanto à qualidade
urbana e ambiental. Nas ZEIS 4, a política habitacional deverá contemplar ainda,
instrumentos mais eficientes de gestão. Hoje, o proprietário de área em ZEIS 4, pode
transferir o coeficiente de aproveitamento para outra área da cidade capaz de
receber este potencial e com este valor de venda poderá promover a preservação
das áreas ambientais de seu terreno, porém este instrumento não parece eficaz à
medida que não vincula a venda do potencial à obrigatoriedade de investimento em
preservação. É necessário mais do que isto, é necessário um programa de gestão
ambiental e de ocupação sustentável que devem ser condições exigidas para a
obtenção de financiamento e desenvolvimento destes locais.
6.4

Colaboração para a revisão do Decreto de HIS
A revisão do Decreto está sendo feita na gestão atual por técnicos da própria

Secretaria da Habitação, mas não está se comparando com o processo de
envolvimento, durante a elaboração dos dois textos anteriores, onde houve uma
ampla discussão com todos os interessados em sua aplicação, tanto da área pública
como privada.

37

Trecho da entrevista concedida pela arquiteta Paula Motta Lara.
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Ainda em fase de execução, a revisão do decreto está baseada na adequação
do texto da atual Lei de Zoneamento n o 13.885/05. Neste processo não está sendo
feita avaliação das dificuldades apresentadas na legislação anterior para serem
modificadas. Como resultado deste trabalho, segue algumas sugestões tiradas a
partir de estudos e dos levantamentos feitos, como colaboração para a revisão atual,
ou ainda para a elaboração de uma lei de incentivo e promoção de HIS.


Necessidade que seja uma Lei de Interesse Habitacional e não um
decreto;



Aumentar o tamanho máximo da unidade habitacional para as categorias
unifamiliar e multifamiliar horizontal, permitindo melhor layout destas
tipologias;



Devem ser feitas as revisões dos critérios de iluminação e ventilação,
aplicados exclusivamente a HIS, para que possam superar a
incompatibilidade entre o texto e o COE, e com isso atender as
facilidades já promovidas, sem recorrer a CAHEIS, como por exemplo
permitir a faixa A e I invadam o logradouro público.



Compatibilizar a Lei de HIS com as questões de meio ambiente,
prevendo uma amplitude que leve em consideração as questões do
PRE, só que aplicados à realidade dos EHIS e com características
especiais principalmente nas ZEIS 4;



Como Lei, poderá dispor de mecanismos específicos para atendimento à
questão de acessibilidade, compatível com as questões da habitação
social, permitindo o atendimento às exigências de acordo com a
demanda de mutuários;



Deve promover o desenvolvimento das ZEIS 1 como plano integrado,
detalhando as necessidades para intervenção de uso e ocupação e
promover parcerias com o setor privado para construção e revitalização
destes locais, não só em relação às edificações residenciais como
também o comércio, os serviços e as instituições inseridas no contexto
da área de ZEIS. A Lei de HIS deve tratar cada ZEIS 1 como uma
operação urbana específica, cada qual com sua característica.



Como Lei, deve incorporar normas para a aprovação das reformas de
edifícios para as ZEIS 3, tanto HIS como HMP no centro, procurando
consolidar e promover a diretriz dada pelo Plano Diretor;
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Promover e estimular o atendimento às diversas curvas de renda em um
mesmo empreendimento, possibilitando diferentes tipologias e as
diferentes demandas.



Compatibilizar as nomenclaturas e suas atualizações decorrentes dos
PREs, respeitando as diretrizes estabelecidas para cada subprefeitura.

Apesar de todas as recomendações descritas, o entendimento deste trabalho é
de que uma legislação específica é fundamental para viabilização de
empreendimentos habitacionais com qualidade. O fato de termos uma legislação
específica, mostra uma atenção da sociedade e do poder público em olhar para o
problema habitacional e propor soluções de acordo com a nossa realidade. Cabe a
comunidade de profissionais e usuários, participar do processo de discussão e
elaboração, colaborando para que a habitação possa cumprir seu papel.
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ANEXO A
Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1972
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Lei de uso e ocupação do solo de 1972
Tabela 17 - Zoneamento SP PMDI- 1971
Zona

Usos

T.º

CA

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8-200
Z8-100
Z8-100/1

Exclusivamente residencial
Predominantemente residencial
Uso misto (comércio, serviços e multifamiliar )
Comercial e serviços
Av. Paulista
Indústria e serviços
ZUPS- exclusivamente residencial
Patrimônio Histórico
Área rural
Habitação Popular

0,50
0,70
0,70

1
1
3

0,70

4

Zona

Usos

T.º

CA

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8-200
Z8-100
Z8-100/1
Z8-CR1
Z8-CR2
Z9
Z14
Z15
Z17
Z18

Exclusivamente residencial
Predominantemente residencial
Uso misto (comércio, serviços e multifamiliar)
Comercial e serviços
Av. Paulista
Indústria e serviços
ZUPS- exclusivamente residencial
Patrimônio Histórico
Área rural
Habitação Popular
Corredores comerciais
Corredores em Z1
Exclusivamente residencial com alguns usos
Área de proteção aos mananciais
Área de proteção aos mananciais

0,50
0,50
0,70

1
2
4

0,70

5

80% da cidade

Tabela 18 - Zoneamento SP com alterações Lei Adiron
80% da cidade

Edifícios de 24m com limite de gabarito
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ANEXO B
Índices Urbanísticos de HIS
31.601/92

Índices Urbanísticos para HIS
Quadro II do Decreto no 31.601 de maio de 1992
Categoria de Uso

Zona

Taxa de Ocupação

Coeficiente
Aproveitamento
máximo (1)

Z2, Z3, Z4, Z6, Z9,
Z10, Z11, Z12,
Z13, Z19, Z8-100/1, Z8-001, Z8-029,
Z8-039
Z5
Residencial Multifamiliar Z2, Z3, Z4, Z6, Z9,
Horizontal até 12 UH
Z10, Z11, Z12,
Z13, Z19, Z8-100/1, Z8-001, Z8-029,
Z8-039
Z5

0,6

1,2

0,6

1,2

Residencial Multiamiliar Z2, Z3, Z4, Z6, Z9,
Horizontal acima de 12 Z10, Z11, Z12,
unidades
Z13, Z19, Z8-100/1, Z8-001, Z8-029,
Z8-039

0,5

1,2

Residencial unifamiliar

Z5
Residencial Multifamiliar Z2, Z11, Z13
Vertical
Z3, Z10, Z12, Z19
Z4
Z5

Z6
Z8-100/1, Z8-001, Z8-029,
Z8-039, Z9.

de Recuos
Frente

Fundos

Laterais

5 ou supressão
Art.35

1,5 ou art.35

1,5 ou art.35

art.37
Inciso VI

art.37
Inciso VI

art.37
Inciso VI

Art.37
Inciso VI

5 ou art 42

3 de ambos os lados ou
art42

---5 ou
art.37

---

0,5
0,7
0,8

0,5

5 ou
art.37

---3,0(2)
5 ou art 42
4,0
4,0
--4,0(3)
Para reformas de
edifícios promovidos
pelo poder público
2,5(4)
5,00 ou Art 42
1,5

3acima
art.42

do

2pav.

Ou

5,00 ou Art 42

Notas:
(1) - Sobre os coeficientes definidos neste quadro, não é necessário e nem permitido aplicar as fórmulas previstas na legislação de uso e ocupação do solo.
(2) - Para os agentes promotores previstos no inciso III (entidades promotores conveniadas com HABI) do parágrafo 1* deste decreto, o coeficiente de aproveitamento máximo é de 2,5.
(3) – Pode atingir 6, conforme o disposto no parágrafo 2* do artigo 3* deste decreto.
(4) - Para os agentes promotores previstos no inciso III (entidades promotores conveniadas com HABI) do parágrafo 1* deste decreto, o coeficiente de aproveitamento máximo é de 1,5.
(5) - Não admitem nas zonas Z8-100/1 eZ9 empreendimentos habitacionais de interesse social promovidos pelos
agentes previstos no inciso III do parg. 1* do artigo 1* deste decreto.

1
2
1

ANEXO C
Índices Urbanísticos para EZEIS
Decreto 44.667/04

Índices Urbanísticos para EZEIS
Decreto de HIS no 44.667 de abril de 2004
Quadro 1
ÍNDICES URBANÍSTICOS PARA EZEIS
ZEIS

USO

HIS E
HMP

1e2

Taxa de
Ocupação

Habitação unifamiliar
Habitação Multifamiliar

HIS E
HMP

4

HIS E
HMP

2,5

Recuos (m)
Frente

Laterais

Fundo

5 ou artigo33

Zero

Zero

0,6

5 ou artigo 38

Zero

Zero

Conjunto Vertical

0,6

5 ou artigo 46

3 ou artigo 47 (3)

5 ou artigo 47(4)

0,5

Habitação Unifamiliar
Habitação Multifamiliar
Conjunto Horizontal
Conjunto Vertical
Outros usos
Habitação Unifamiliar
Habitação Multifamiliar
Conjunto Horizontal
Conjunto Vertical
Outros usos

Coeficiente de
Aproveitamento (1)
(2)

Conjunto Horizontal

Outros usos

3

0,8

Quadro 1

0,8
0,6
0,8
0,7
0,8
0,6
0,5
0,5

Da zona de uso Z2, de acordo com a categoria de uso
4,0

1,0

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
Zero

Zero
Zero
3 acima do 2* pavimento ou
artigo 47 (4)
Da zona de uso Z4, de acordo com a categoria de uso
5 ou artigo 33
Zero
Zero
5 ou artigo 38
1,5 apenas de um dos
lados ou artigo 38
5 ou artigo 46
3 a partir do terceiro andar
5 ou artigo 47(4)
ou artigo 47 (3) (4)
Da zona de uso Z2, de acordo com a categoria de uso

Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)

O coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser atingido independentemente do pagamento da outorga onerosa de acordo com o Plano Diretor Estratégico Lei 13.430
de 13 de setembro de 2002.
Na Macro área de Preservação e Recuperação o coeficiente de aproveitamento máximo será igual a 1,0
Nos dois primeiros andares, recuo de 1,5m (um metro e cinqüenta centímetros) em apenas um dos lados.
Somente será permitida a supressão ou a redução do recuo nos conjuntos com, no máximo 5 (cinco) andares.

1
2
3

ANEXO D
Índices Urbanísticos de HIS
Decreto 44.667/04

Índices Urbanísticos para HIS
Decreto HIS no 44.667 de abril de 2004
Quadro 2
ÍNDICES URBANÍSTICOS PARA HIS
Modalidade de
Habitação

Zona de Uso

Habitação Unifamiliar

Z2, Z3, Z4, Z6, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z19,
Z8-001, Z8-007, Z8-029, Z8-039, Z8-100/1,
ZEPEC (3)
Z5
Z2, Z3, Z4, Z6, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z19,
Z8-001, Z8-007, Z8-029, Z8-039, Z8-100/1,
ZEPEC (3)
Z5
Z2, Z6
Z9
Z11, Z13
Z3, Z10, Z12, Z19
Z4
Z5

0,8

1,6

Frente
5 ou artigo 33

0,6

1,2

Zero
5 ou artigo 38

Zero
Zero

Zero
Zero

0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0,8

2,5
1,0
2,0
4,0
4,0
4,0

Zero
5 ou artigo 46

Zero
3 ou artigo 47(4) (6)

Zero
5 ou artigo 47(6)

Zero

Zero

Z8-007
Z8-001, Z8-029, Z8-039, Z8-100/1
ZEPEC (3)

0,5
0,5

4,0
1,5

5 ou artigo 46

3 ou artigo 47
(4)(6)

3 acima do 2*andar ou
artigo 47(5) (6)
1,5 ou artigo 47
(6)

Conjunto Horizontal
Habitação
Multifamiliar
Conjunto Vertical
Habitação
Multifamiliar

Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Taxa de Ocupação

Coeficiente de
Aproveitamento (1) (2)

Quadro 2
Recuos (m)
Laterais
Zero

Fundo
Zero

O coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser atingido independentemente do pagamento da outorga onerosa de acordo com o Plano Diretor Estratégico Lei 13.430 de 13 de
setembro de 2002.
Na Macro área de Preservação e Recuperação o coeficiente de aproveitamento máximo será igual a 1,0.
Em ZEPEC, mediante parecer prévio do órgão de preservação competente.
Nos dois primeiros andares, recuo de 1,5m (um metro e cinqüenta centímetros) em apenas um dos lados.
Nos dois primeiros andares recuo lateral igual a zero.
Somente será permitida a redução ou supressão dos recuos nos conjuntos com, no máximo, 5(cinco) andares.

12
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ANEXO E
Índices Urbanísticos para HMP
Decreto 44.667/04

Índices urbanísticos para HMP
Decreto HIS no 44.667 de abril de 2004
Quadro 3
ÍNDICES URBANÍSTICOS PARA HMP
Modalidade de Habitação

Habitação
Conjunto
multifamiliar Habitacional
Horizontal

Habitação
Conjunto
multifamiliar Habitacional
Vertical

Zona de Uso

Taxa de Ocupação

Z2, Z6
Z9
Z11, Z13
Z3, Z4, Z10, Z12
Z5
Z19
Z8-007
Z8-001/ Z8-029/ Z8-039/ Z8-100/1
ZEPEC (1)

0,6

Z2, Z6
Z9
Z11, Z13
Z3, Z10, Z12
Z4
Z5
Z19
Z8-007
Z8-001/ Z8-029/ Z8-039/ Z8-100/1
ZEPEC (3)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0,8
0,5
0,5
0,5

Quadro 3

Coeficiente de
Aproveitamento
Básico
Máximo
1
2,5
1
1
1
2
2
4
2
4
1
4
2
4
1,5
1,5

Recuos (m)
Laterais

Frente

Fundo

5 ou art 38

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

5 ou art 38

Zero

1,5 ou art 38

5 ou art 46

3 ou art 47(4)

5

Zero

3 acima do 2* andar (5)

3 acima do 2* andar (5)

5 ou art 46

3 our art 47 (4)

1,5 ou art 47 (4)

Caso a caso
1
1
1
2
2
2
1
2
1,5

2,5
1
2
4
4
4
4
4
1,5

Caso a caso

Notas:

(1) O coeficiente de aproveitamento máximo somente poderá ser atingido mediante o pagamento da outorga onerosa de acordo com o Plano Diretor Estratégico Lei
no 13.430 de 13 de setembro de 2002.
(2) Na Macro área de Preservação e Recuperação o coeficiente de aproveitamento máximo será igual a 1,0.
(3) em ZEPEC, mediante parecer prévio do órgão de preservação competente.
(4) nos dois primeiros andares, recuo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) em apenas um dos lados.
(5) nos dois primeiros andares recuo lateral e de fundo igual a zero.
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ANEXO F
Zoneamento de Transição do PDE

129

Zoneamento de transição do PDE
Quadro 18 do Anexo à Lei no 13.430/02 - Coeficiente de Aproveitamento
Zonas criadas
no PDE

Zonas de uso da
atual LPUOS

Coeficiente de
Aproveitamento
Mínimo

Coeficiente de
Aproveitamento
Básico

Coeficiente de
Aproveitamento
Máximo

ZER
ZM

Z1
Z9
Z2
Z11, Z13, Z17 e Z18
Z3, Z10, Z12
Z4
Z5
Z800702,04,05,08,11 e 12
Z8007-10e13
Z19
Z8060-01 e03
Z6

0,05
0,1
0,2

1,0

1,0

1,0(a)
1,0(a)
2,0
2,0

2,5
2,0
4,0

ZIR

1,0
1,0

0,2

2,5

Notas: O coeficiente de aproveitamento 2,0 (dois) poderá ser atingido, somente para os usos R301 e
R302, de acordo com o disposto no artigo 166 desta lei.

Quadro 19 do Anexo à Lei no 13.430/02 – Transição do Coeficiente de
Aproveitamento Básico 2002 a 2004
Zonas criadas no
PDE

Zonas de uso da
atual LPUOS

C.A Básico
2002

C.A Básico
2003

C.A Básico
2004

ZER
ZM

Z1
Z9
Z2
Z11, Z13, Z17 e Z18
Z3, Z10, Z12
Z4
Z5
Z8007-02,04,05,08,11 e
12
Z8007-10e13
Z19
Z8060-01 e03
Z61,0

1,0

1,0

1,0

1,0(a)
2,5(b)
3,0(b)
3,5(b)
3,0
2,0

1,0(a)
2,0(c)
2,5(c)
3,0(c)
2,5
2,0

1,0
2,0

1,5
2,5
1,5

1,0
1,5
1,0

1,0

ZIR
Notas:

(a) O Coeficiente de aproveitamento poderá atingir 2,0 sementes para os usos R301 e R302, de acordo com o
disposto no artigo 166 desta lei,
(b) pode atingir o coeficiente de aproveitamento 4,0 de acordo com o disposto no artigo 297 desta lei,

(c) pode atingir o coeficiente de aproveitamento 3,0 de acordo com o disposto no artigo 297 desta lei.

ANEXO G
Equivalência entre Zonas de Uso - PDE
São Paulo - 2002

Equivalência entre zonas de uso
Quadro 1 do Decreto no 45.726, de 21 de fevereiro de 2005
ZONAS DE USO DA LEI Nº 13.885/04

Zonas de uso DA LEGISLAÇÃO anterior

ZER-1
Z1, Z15
ZER-2
Z1
ZER-3
Z1, Z8-CR6
ZM-1
Z2, Z9
ZM-2
Z2, Z11, Z13, Z17, Z18
ZM- 3a
Z2, Z19
ZM-3b
Z3, Z4, Z5, Z10, Z12, Z8-007/02, 04, 05, 08, 10, 11 e 12
ZCPa
Z2
ZCLa
Z2
ZCPb
Z3, Z4 , Z5, Z10, Z12, Z8-007/02, 04, 05, 08, 10, 11 e 12
ZCLb
Z3, Z4, Z5, Z10, Z12, Z8-CR3
ZPI
Z6, Z7
ZCLz-I
Z8-CR1-I
ZCLz-II
Z8-CR1-I e Z8-CR1-II
Não tem equivalência (foi extinta)
Z8-CR4
ZTLz-I
Z8-CR5
ZTLz-II
Z8-CR6
ZEPEC
Z8-200
ZCLp
Z8-CR2
ZCPp
Z2, Z3, Z9, Z11, Z14, Z15, Z8-100/1. Z8-100/4, Z8-100/5,
ZERp
Z15
ZLT
Z16
ZPDS
Z14, Z8-100/1, Z8-100/2, Z8-100/3, Z8-100/4
ZEP
Z8-100/5
ZMp
Z2, Z9, Z11
Nota: As demais zonas de uso Z-8 foram extintas e transformadas pelo § 8º do artigo 165 do PDE em ZM
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ANEXO H
Mapa de Política Urbana PDE
São Paulo – 2002
Figura 45

ANEXO I
Mapa de Macrozoneamento PDE
São Paulo - 2002
Figura 46

DESENHOS

ANEXO J
Aplicação 1 – Casa Isolada

ANEXO K
Aplicação 2 – Casa Geminada

ANEXO L
Aplicação 3 – Casa Sobreposta

ANEXO M
Aplicação 4 – Bloco em Lâmina
ou alinhado

ANEXO N
Aplicação 5 – Bloco Geminado

ANEXO O
Aplicação 5 – Monobloco

ANEXO P
Aplicação 6 – Bloco com até
5 Pavimentos

ANEXO Q
Aplicação 7 – Blocos Isolados acima
de 5 Pavimentos

ANEXO R
Aplicação 8 – Edifício Singular

