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RESUMO

Esta dissertação discorre sobre os efeitos sociais na subprefeitura de São
Miguel Paulista com seus distritos: São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí, causado
pelas obras viárias do trecho norte do Rodoanel, a Nova Marginal do Tietê, o Arco
do Futuro e, as obras ambientais como o Parque Várzeas do Tietê. São Miguel
Paulista também foi marcada pela produção do espaço urbano informal resultando
em assentamentos precários, com diversos níveis de informalidade e qualidade
urbana: favelas, loteamentos irregulares, cortiços, e outros tipos de inadequação. A
maior parte dos assentamentos precários estão localizados às margens do rio Tietê,
local onde está sendo implantado o Parque Várzeas, que, como consequência, vem
desapropriando milhares de famílias. O fato é que a demanda de terra disponível
não é suficiente para realocá-las. Os governos estadual e municipal estão buscando
terras por todos os lados, inclusive em regiões mais afastadas de São Paulo,
entretanto, parece não haver uma sintonia das desocupações com as novas
moradias. Ao longo do tempo a pouca oferta de habitações e a falta de controle por
parte do governo, tem possibilitado que praticamente metade da população
desabrigada, volte para os antigos assentamentos, ou forme outros. É neste
contexto que emerge a questão central dessa pesquisa: conhecer o tamanho do
impacto social causado pela implantação de uma obra ambiental
que foi
compensatória das obras viárias implantadas. Para isto, também foram
considerados importantes ações que envolvem diretamente a região como o Plano
Municipal de Habitação à saber em que medida este pode ser uma ferramenta para
o planejamento local; o Plano Diretor Estratégico 2014 à analisar se os espaços
vazios ou subutilizados para construção de HIS oferecidos atendem ao déficit
habitacional. Contudo, conclui-se que embora haja limitação de terra urbanizada
para produção de HIS, é preciso fazer uma política habitacional mais ampla, criando
alternativas de acesso à moradia digna; inserir as favelas na cidade urbanizada
trazendo infraestrutura e equipamentos públicos; e, controlar o adensamento em
áreas impróprias, evitando o crescimento desordenado se fazendo cumprir a Lei
Federal nº 6.938, Art. 4º, Parágrafo I e a Resolução CONAMA nº 001, Art. 1º,
Parágrafo I.

Palavras Chave: Obras Viárias, Necessidades Habitacionais; Assentamentos
Precários; São Miguel Paulista.

ABSTRACT
Large Roadway Works effects in the Slums of São Miguel Paulista, East Zone
of São Paulo

This dissertation discusses the social impact of Sao Miguel Paulista borough with its
districts: São Miguel, Jardim Helena and Vila Jacui, caused by road works of the
northern stretch of the Ring Road, New Marginal, Arc Future and environmental
works such as Tiete Wetlands Park. Sao Miguel Paulista was also marked by the
production of informal urban space resulting in slums, with several levels of
informality and urban quality: slums, squatter settlements, and other types of
inadequacy. Most of the slums are located on the banks of the Tiete River, place
where it is being deployed Wetlands Park, which, consequently, is evicting thousands
of families. The fact is that demand for land available is not enough to relocate them.
The state and local governments are seeking land everywhere, including in remote
regions of São Paulo, however, it doens't seem to be a line of evictions with new
housing. The long time for delivery of housing and lack of control by the government,
has enabled nearly half the homeless population return to the ancient settlements, or
form new settlements. In this context emerges the central question of this research:
to know the size of the social impact caused by the implementation of an
environmental work that has been compensatory of the implanted road works. For
this, important actions were also considered that involve directly the region, such as
the Municipal Housing Plan and it's influence in local planning; the Strategic Master
Plan 2014 and whether empty or underused spaces offered to build HIS attend the
housing shortage. However, it was concluded that although there are limitations to
urban land HIS production, it's necessary to make more extensive housing policy,
creating alternative access decent housing; inserting the slums in urban city bringing
infrastructure and public facilities; and control the density in inappropriate areas,
avoiding the uncontrolled growth and enforcing the Federal Law No. 6,938, Art. 4,
Paragraph I and CONAMA Resolution No. 001, Art. 1, Paragraph I.

Key Words: Roadway Works, Housing Needs; Slums; Sao Miguel Paulista.
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1

INTRODUÇÃO
O direito à moradia digna é fator essencial à condição humana previsto no

Estatuto da Cidade1, que trata a questão da habitação como direito fundamental.
Os graves desajustes históricos e estruturais da sociedade refletem na forma
com que as cidades brasileiras estão hoje. Nossa herança formou um contexto
urbano oriundo de um passado escravocrata, na qual os investimentos direcionado à
habitação tiveram avanços insuficientes, com distribuição de renda desigual, o
direito à habitação que não está incluso no salário mínimo, com um crescimento
urbano acelerado e improvisado, entre outros (ROLNIK; KLINK, 2011).
O modelo de desenvolvimento econômico e social de São Paulo ainda
continua concentrado e concentrador. A distribuição da riqueza e a situação
socioterritorial da cidade não alteram, ou seja, as regiões ricas ficam mais ricas e
exclusivas e as regiões pobres continuam pobres (ASSOCIAÇÃO CASA DA
CIDADE, 2014). O que pode alterar é a centralidade econômica e elitizada da
região: em um período foi o centro de São Paulo, e agora é o eixo sudoeste.
(RODRIGUES, 2012).
Segundo Bonduki (2012), para que as áreas periféricas possam atrair
atividades econômicas, é necessário qualificação urbanística e regularização
fundiária, articuladas com programas de inclusão social e de economia, capaz de
estimular o empreendedorismo na população local. A transformação destes
assentamentos periféricos precários mudaria o aspecto dos bairros dormitórios que
caracterizam a região. É possível reduzir a extrema necessidade de mobilidade, que
hoje é a regra na cidade, com mais moradia onde existem empregos, melhor
distribuição

das

atividades

econômicas,

beneficiando

áreas

carentes

de

oportunidade de trabalho e, ainda, empreendimentos imobiliários com misturas de
usos que contribuem para deslocamentos por distâncias menores.
Nas regiões Central, Oeste e o início da Zona Sul e Leste se concentram os
empregos, os melhores hospitais, as melhores universidades, a renda, a
infraestrutura urbana e todas as oportunidades de acesso, no entanto, não são as
1

A lei federal de n.º 10.257 de 2001, mais comumente chamada de Estatuto da Cidade, foi
criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal que tratam da
política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade. (BRASIL, 2001).
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mais populosas. Nos extremos Norte, Leste e Sul, as pessoas têm menos
oportunidades, menos estudo, gastam muito tempo para se deslocar ao trabalho e
têm menos serviços públicos. São Paulo, assim como as cidades brasileiras, não foi
planejada e cresceu conforme interesses especulativos. (CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, 2013).
Segundo Rolnik e Klink (2011), apesar do aumento do gasto público no setor
de desenvolvimento urbano e das promessas da descentralização e do Estatuto das
Cidades, o modelo de desenvolvimento urbano é predatório no processo de
urbanização. Não há um suporte adequado e sustentável para a expansão da
produção e do consumo nas cidades.
O fato é que a expansão urbana continua ocorrendo de forma fragmentada e
desestruturada, gerando mobilidade precária. Pessoas que não possuem renda
compatível com bairros de médio ou alto dinamismo, se afastam para bairros mais
extremos da cidade onde não há infraestrutura adequada, espaço de lazer e cultura
atraentes e empregos próximos. (CAMPOS FILHO, 2012).
Segundo a Câmara Municipal de São Paulo (2013), a cidade moderna se
constituiu em três fases: a primeira, final do séc. XX até a década de 1940:
surgimento de uma cidade concentrada na área hoje conhecida como centro
expandido, no qual o meio de transporte principal eram os bondes elétricos. Os
diversos grupos sociais mantinham determinado convívio, e o que os diferenciava
era o tipo de moradia (palacetes, vilas ou cortiços). A elite e a crescente classe
média começaram a se estabelecer no Sudoeste; a segunda, de 1940 à 1980: era o
modelo centro-periferia e na priorização dos veículos automotores de uso individual.
Neste período, as classes média e alta, que tinham acesso aos automóveis,
trabalhavam e moravam nos bairros centrais e no Sudoeste, bem dotados de
infraestrutura, serviços urbanos e empregos, enquanto que as classes pobres se
concentravam em loteamentos e favelas, situados em áreas distantes; e a terceira, a
partir da década de 1980: se caracteriza pelo aumento da pobreza e da
desigualdade, expansão das favelas e adensamento dos loteamentos periféricos.
Surgiram também os condomínios fechados de média e alta renda, protegidos por
segurança privada e pública e cercados de tecnologia. Instalaram-se nas melhores
localizações nos diversos pontos da cidade, impulsionados pela expansão do
mercado imobiliário, muitas vezes deslocando a população mais pobre e até mesmo
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a baixa classe média para áreas periféricas. O acesso à terra tornou-se restrito e a
oferta de moradia se restringe para a classe trabalhadora com renda acima de 3
salários mínimos. Esta população que fica fora do mercado habitacional, corre para
áreas precárias onde não há condições de

se construir, vai para áreas de

preservação ambiental, instala-se em lugares distantes da urbanização, ou seja, não
há espaço para esta parcela da população.
Segundo Samora (2010), os programas de urbanização de favelas, quando
surgiram,

tinham caráter

emergencial, sendo

os

assentamentos

precários

posteriormente melhorados e pensava-se que as famílias seriam contempladas com
habitações dignas e definitivas. Porém, ao contrário do que se pensava, as possíveis
intervenções induziram à consolidação destes assentamentos, que se expandiram e
se adensaram cada vez mais. Conforme Denaldi (2009), para produzir habitação
social é preciso ampliar o acesso à terra urbanizada provida de infraestrutura e
serviços urbanos.
As moradias populares produzidas pelo poder público e privado, para diminuir
os custos, concentraram-se nas periferias, em terrenos com infraestrutura precária,
em bairros com pouca qualidade urbana. Porém, embora os preços destes terrenos
viabilizem a construção de moradia popular, os custos posteriores com infraestrutura
e instalações serão altos (SAMORA, et al. 2011).
Para Bonanni (2002), a maior qualidade de vida urbana, junto à formação de
cidadania, favorece uma nova cultura urbana. As futuras formas de vida na cidade
seriam mais comunitárias e voltadas aos espaços públicos. Integrar a população que
vive - ou sobrevive - em assentamentos precários à cidade, torna-se um desafio
considerável, porque com o nosso início de formação subdesenvolvido, carregamos
as consequências de uma população sem acesso de uma moradia digna,
acostumada com o mínimo ou o nada de suporte social e urbanístico.
Tão necessária como a educação é a habitação salubre e digna,
porque um padrão mínimo de lar para todas as famílias não é
apenas indispensável para a higiene das comunidades, mas também
para a estabilidade social e econômica das nações. (MELLO, 1936 p.
162 apud TIMÓTEO, 2008, p. 38).
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Timóteo (2008), em "A cidade de São Paulo em escala humana" faz uma
comparação de Anhaia Mello2 sobre o urbanismo norte-americano e o brasileiro que
além dos norte-americanos desenvolverem pesquisa nesta área para conhecer com
detalhes a situação do país, estavam empenhados em criar um plano definitivo para
acabar com o problema da habitação para as camadas populares. No Brasil, eram
oferecidas apenas medidas paliativas para este setor e que a utilização de métodos
ineficientes e a escolha de caminhos errados eram as falhas brasileiras.
Entretanto, o Brasil tem avançado nas questões sociais, como o Estatuto das
Cidades, que determinou a obrigatoriedade dos Planos Diretores Estratégicos (PDE)
sendo o instrumento para regulamentar como a função social da terra deve ser
cumprida em cada cidade; e a criação do Ministério das Cidades3 com suas novas
diretrizes para integrar as áreas informais às cidades e enfrentar o déficit
habitacional.
Neste processo, para acessarem as linhas de financiamento federais, o
Ministério das Cidades exigiu os Plano Local de Habitação de Interesse Social
(PLHIS), que devem ser entendidos como "[...] um conjunto de objetivos, metas,
diretrizes e instrumentos de ação e intervenção para o setor habitacional" (BRASIL,
2008, p. 28).
Segundo o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o
PLHIS deve ser entendido como:
[...] um conjunto de objetivos, metas, diretrizes e instrumentos de
ação de intervenção que expressem o entendimento dos governos
locais e dos agentes sociais e institucionais quanto à orientação do
planejamento local do setor habitacional, especialmente à habitação
de interesse social, [...] tendo por base o entendimento dos principais
problemas habitacionais identificados na localidade. (BRASIL, 2008).

Contudo, para chegar ao PLHIS, é necessário saber como estes distritos se
formaram e conhecer o que está acontecendo com eles no que diz respeito à
habitação, objeto deste estudo. O Censo de 2000 aponta um aumento de famílias
2

Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello se formou em engenheiro-arquiteto em 1913 pela
Escola Politécnica de São Paulo, sendo também, professor de urbanismo e um dos
fundadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAU/USP. Foi prefeito da cidade de São Paulo em dois períodos: de dezembro/1930 à
julho/1931 e novembro à dezembro de 1931. (TOLEDO, 2013).
3
O Ministério das Cidades foi instituído em 1º de janeiro de 2003, através da Medida
Provisória nº. 103, depois convertida na Lei nº 10.683, de 28 de maio do mesmo ano.
(BRASIL, 2009).
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em relação ao Censo de 1996 e o Censo de 2010 apresenta uma pequena perda da
população de São Miguel Paulista em relação ao Censo de 2000. É preciso entender
para onde estas famílias estão sendo direcionadas.
Apesar do país avançar na urbanização, na regularização dos assentamentos
precários, em soluções de provisão habitacional, com maior qualidade e tecnologia,
de planos públicos e novas medidas para acesso à moradia, ainda são insuficientes
para mudar a realidade urbana. É neste cenário que o presente trabalho busca
contribuir com o estudo, de uma pequena parte da cidade de São Paulo, a
subprefeitura de São Miguel Paulista composta por três distritos - São Miguel
Paulista, Jardim Helena e Vila Jacuí, levantando o diagnóstico da necessidade
habitacional e da precariedade de moradia desta região, e os impactos que sofre em
decorrência de obras viárias em outras regiões, como o Rodoanel, por exemplo.

1.1.

Objetivo
Estudar o impacto social decorrente das obras viárias de grande porte, na

subprefeitura de São Miguel Paulista, como um todo e especificamente nos
assentamentos precários lá existentes.

1.2.

Justificativa
São

Miguel

Paulista

tem

se

desenvolvido

de

forma

significativa

acompanhando o crescimento econômico do país, embora desigual, tem se
mostrado participativo

na implantação de planos públicos. É notório que esta

subprefeitura está sob outra dinâmica, diferente da anterior que se encontrava: se
antes, as avenidas eram formadas por residências e um ou outro tipo de serviço e
comércio de pequeno porte, hoje as residências estão se alterando para construções
corporativas, as avenidas e ruas adjacentes estão lotadas de carros estacionados. O
perfil da subprefeitura mudou: não se vê só pessoas vindo da padaria ou levando as
crianças para a escola, mas sim, vemos pessoas com vestimentas de escritório
circulando pelas ruas e avenidas. No período do almoço, os novos restaurantes,
bares e botecos instalados estão preparados para receber este novo perfil de
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pessoas que circulam pela região. O aumento do número de veículos e até de
caminhões circulando e parados está cada vez maior, alterando a tipologia das ruas
e consequentemente, alterando o modo de vida de algumas pessoas que colocam
suas casas à venda ou para alugar, principalmente para comércio.
Segundo a Associação Comercial (apud RAMOS, 2011), São Miguel é o
terceiro maior comércio de rua na cidade, seguido pela rua 25 de Março e região do
Brás. Entretanto, segundo informações na subprefeitura, já ocupa a segunda maior
posição economicamente.
Por outro lado, o Jardim Helena é o distrito de São Miguel mais
negativamente atingido, do qual, milhares de pessoas que vivem em assentamentos
precários e às margens do rio, estão sendo retiradas de suas moradias devido a
implantação do Parque Várzeas do Tietê (PVT), ao contrário do que rege o artigo 4º,
parágrafo I da Lei nº 6.938/1981:
A Política Nacional do Meio Ambiente visará: à compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. (BRASIL, 1981).

E, a Resolução CONAMA nº 001 de 1986, Art 1º, parágrafo I:
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da
população. (BRASIL, 1986).

É para esta parcela da população que foco minha dissertação levantando
quais as necessidades habitacionais reais, causada pelo impacto das obras viárias,
e buscando áreas para provisão habitacional, determinadas nas Zeis do Plano
Diretor 2014 demarcadas em São Miguel Paulista.
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2

MÉTODO DE TRABALHO
A

pesquisa

desenvolvida

é

aplicada

“[...] voltada

à

aquisição

de

conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica” e exploratória “que
tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema” (GIL, 2010, p.
27). Os procedimentos técnicos realizados para essa pesquisa compreendem
revisão bibliográfica, análise dos projetos públicos voltados à região em questão e
análise dos dados obtidos. As atividades para consecução da pesquisa estão
esquematizadas na Figura 1 e o detalhamento de cada etapa é apresentado nos
itens subsequentes.
Figura 1 - Etapas do trabalho

ETAPA 1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
•Estudo de caso de São Miguel Paulista

ETAPA 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE SÃO MIGUEL PAULISTA:
•Histórico de São Miguel Paulista

ETAPA 3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS OBRAS QUE IMPACTAM SÃO MIGUEL
PAULISTA:
•Estudos das obras viárias: Rodoanel, Marginal Tietê e Arco do Futuro
•Estudos das obras ambientais: Parque Várzeas do Tietê

ETAPA 4

ESTUDO DOS PLANOS PÚBLICOS:
•Plano Diretor 2014
•Plano Municipal de Habitação

ETAPA 5

ANÁLISE DE DADOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
•Analisar as interferências públicas positivas e/ou negativas
•Dimensionar as habitações à serem removidas, urbanizadas e regularizadas

ETAPA 6

ETAPA 7

IMPACTO SOCIAL EM SÃO MIGUEL PAULISTA DECORRENTE DAS OBRAS
VIÁRIAS:
• Calcular a necessidade de terra apta para HIS, provisão habitacional:
•Calcular a quantidade máxima de ocupação das uhs;
•Proposição de distribuição das famílias considerando distância, infraestrutura e
equipamentos urbanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
•Considerações de como mitigar o impacto social

Fonte: Elaborado pela autora (2015)
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Etapa 1 – Nesta etapa, através do estudo de caso em São Miguel Paulista
também será explicado a relação destas obras e aonde estão causando impacto
social.

Etapa 2 – Compreende o levantamento sobre bibliografias específicas acerca
dos temas relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, apresentando como
nasceu o bairro de São Miguel Paulista, suas transformações, o quadro atual em
relação ao crescimento populacional, economia, empregos e habitação.

Etapa 3 - Esta revisão tem como objetivo apresentar as obras que estão
impactando a população da região em questão. Estas obras serão tratadas
individualmente à saber a importância e interferência que cada uma delas têm sobre
São Miguel. Serão estudadas: o Rodoanel, o acréscimo da pista central da Marginal
do Tietê, o Arco do Futuro no que diz respeito à implantação da nova Avenida Jacu
Pêssego e, o Parque Várzeas do Tietê em relação às desapropriações.
Nesta etapa, através do estudo de caso em São Miguel Paulista também será
explicado a relação a relação destas obras e aonde estão causando impacto social.

Etapa 4 - São os projetos em estudos, aprovados ou recentemente executados
no qual interfere diretamente com o bairro de São Miguel Paulista. Entre eles: o
Plano Municipal de Habitação (PMH): trata-se de propostas elaboradas pelo poder
público para a política habitacional de interesse social no período de 2009 a 2024. A
análise minuciosa do PMH mostrará em que medida pode ser uma ferramenta para
o planejamento local; e o Plano Diretor Estratégico que demarca as Zonas de
Interesse Social (ZEIS) em São Miguel Paulista, e que têm avançado no sentido de
garantir uma reserva de terras para moradia popular.

Etapa 5 - Levantar as informações a respeito do déficit habitacional quantitativo e qualitativo, por Distrito -, identificar os assentamentos precários e
levantar suas características urbanísticas, ambientais, sociais e fundiárias. Nos
mostra o real problema do bairro em relação à habitação. Serão levantadas
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informações através de mapas e dados fornecidos e será tratado em quatro fases:
Características físicas e econômica, trazendo dados da população e crescimento
econômico; as Necessidades Habitacionais onde serão colocados os conceitos, o
déficit habitacional quantitativo e o levantamento qualitativo da inadequação em que
se apresentam os domicílios; na fase Precariedade da Moradia, será mostrado o
conceito e apresentado o tamanho e os tipos de assentamentos existentes no bairro.
Será localizado e mapeado alguns assentamentos e também, contabilizado o
número de domicílios - através dos projetos da Secretaria de Habitação do Município
de São Paulo (SEHAB) e foto aérea, levantamento de dados como carência de
infraestrutura, situação fundiária, obras previstas e em execução. Posteriormente,
serão classificados os assentamentos e tipo de intervenção; na quarta fase será feito
um estudo dos aglomerado subnormais - favelas - por distrito quantificando o
número de domicílios, população e área ocupada.

Etapa 6 – Após a pesquisa sobre a evolução do bairro, do levantamento real
das habitações populares e dos projetos públicos previstos e recém implantados,
poderemos verificar quais as possíveis interferências positivas ou negativas para o
bairro, para sabermos a evolução do bairro e, analisar a real situação da habitação
popular em relação a ocupação espacial, baseado nas informações da etapa
anterior.

Etapa 7 - Apresenta as principais considerações acerca de tudo o que foi
abordado neste trabalho e até que ponto o avanço com a mobilidade urbana e a
compensação ambiental pode impactar a sociedade, especialmente a de baixa
renda.
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3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
São Miguel Paulista, especialmente o distrito Jardim Helena, têm sentido
fortes mudanças em sua geografia com a execução do Parque Várzeas do Tietê no
qual, para ser implantado, deverá remover milhares de famílias assentadas
irregularmente às margens do rio Tietê. Em análise às as especificidades do que
vem ocorrendo com a região, nota-se que esta população de baixa renda está
sofrendo as consequências de um processo que vem desde 1988 com o projeto do
Rodoanel, passando pelo acréscimo da pista central na Marginal Tietê e em paralelo
com a nova Avenida Jacu Pêssego, e, por último, o Parque Várzeas que é uma obra
ambiental compensatória das obras da Marginal. São obras viárias e ambientais de
grande impacto para a cidade, mas que no final, vem refletir num imenso impacto
social com suas desapropriações em uma região já carente e desfavorecida.
No Estudo e Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (EIA / RIMA)
do Rodoanel, consta as principais diretrizes para a execução do licenciamento
ambiental que estão expressas na Lei nº 6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº
001/86 e nº 237/97. Também contempla na lei complementar nº 140, de 8 de
dezembro de 2011, Art. 3º, Parágrafo II:
Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência
comum a que se refere esta Lei Complementar: ... garantir o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e
regionais [...] (BRASIL, 2011, grifo nosso).

A questão é de que forma a questão social é tratada. Este trabalho apresenta
as principais ferramentas que temos - Plano Municipal de Habitação e Plano Diretor
- para mostrar que o impacto social causado pelo impacto ambiental das obras de
mobilidade urbana tem trazido preocupação à população de baixa renda, uma vez
que as remoções são tratadas simplesmente como solução para atender as
exigências da lei, mas não são tratadas de forma humana, com estudo,

com

planejamento, com prazos estabelecidos e cumpridos, com atendimento social
constante para evitar que as famílias voltem para os assentamentos precários ou
formem outros - como está acontecendo em São Miguel.

30

A Figura 2, apresenta a sequência de projetos, executados e em andamento,
que estão impactando São Miguel Paulista.
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Figura 2 - Fluxograma das principais obras que atingem São Miguel Paulista

Fonte: Elaborado pela Autora (2015)
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Conforme balanço da Desenvolvimento Rodoviário (2011), constam todas as
obras citadas no fluxograma, fazendo-se entender que todas elas estão interligadas,
direta ou indiretamente.

O Rodoanel é um projeto que nasceu no Governo do Estado de São Paulo
em 1998. Trata-se de um anel viário que ligará as rodovias que cruzam a RMSP,
sendo a solução para o trânsito principalmente das marginais (SÓCIO AMBIENTAL,
2004).
Segundo o LabHab (2006), a justificativa dada pelo Governo do Estado de
São Paulo e pela DERSA para o Rodoanel é:
O Rodoanel é necessário para a ordenação do tráfego de passagem
da RMSP, tanto de carga quanto de veículos, gerando aliviamento do
sistema viário metropolitano, e para a reestruturação da logística de
abastecimento para o município de São Paulo (LABHAB, 2006).
Esta fase contempla duas importantes obras viárias:
1ª. Nova Marginal do Tietê, é um projeto que foi assinado em 2008 e implantado

entre os anos 2009 e 2010, e que segundo o "Programa de Desenvolvimento do
Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo", a ampliação das pistas da
Marginal terá um benefício de 35% na redução do tempo gasto com mobilidade,
diminuindo congestionamentos, emissão de gases, combustível, acidentes e,
gerando empregos diretos e indiretos (DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO, 2009).
2ª. Arco do Futuro (Av. Jacu Pêssego), apesar de ter iniciado em 2013 após a nova
pista central da marginal, ele têm relação direta com as obras onde liga as marginais
dos rios Pinheiros e Tietê, acompanhando as ferrovias, adentrando pelo extremo
norte da Zona Leste até chegar e percorrer a avenida Jacu-Pêssego até se conectar
com o Rodoanel trecho Sul.

O Parque Várzeas do Tietê é uma obra ambiental compensatória das obras
da Marginal Tietê, segundo o Desenvolvimento Rodoviário (2009). O distrito Jardim
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Helena, em São Miguel Paulista ocupa praticamente a maior parte da extensão do
parque, como mostra a Fotografia 1.
Fotografia 1 - Imagem do projeto da implantação do Parque no distrito Jardim Helena

Fonte: Observatório de Remoções (2012)

Todas as etapas, atingem São Miguel Paulista em relação a economia, a
mobilidade e a oportunidades de emprego, porém, como já mencionado neste
trabalho, a expulsão de milhares de pessoas e a falta de provisão para novas
moradias em baixo ou médio prazo, têm causado transtornos para a população e
acabam voltando para os antigos assentamentos ou formando outros em lugares
mais afastados. Algumas estão em seus novos apartamentos e outras estão no
bolsa aluguel, aguardando novas moradias. Entretanto, o processo não é tão
simples como citado, segundo o Terra Livre - Movimento Popular do Campo e da
Cidade (2009), "[...] as comunidades são consideradas apenas como ocupantes
irregulares". E citam mais:
[...] o Governo Serra resolveu atacar mais uma vez o povo pobre.
Quer construir um parque na várzea do Rio Tietê e para isso irá
despejar mais de 5 mil famílias que vive na região. Por trás de um
argumento ambiental, a da recuperação do ecossistema que beira o
rio, o governo esconde a verdade: foi o Estado que destruiu toda a
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várzea e agora culpa o povo fragilizado que vive às margens do rio
pela degradação ambiental. Foi o governo que instalou as marginais
que cobriu de concreto a várzea e retificou todo o rio, causando
enchentes e patrocinando a desastrosa política de transporte
centrada nos carros particulares [...]. É curioso também que foram os
próprios caminhões a serviço da prefeitura e suas máfias que
aterraram áreas de várzea no Pantanal, no distrito de São Miguel
Paulista, que foram ocupadas em seguida pela população carente,
muitas vezes até pagando pelos lotes [...] (TERRA LIVRE MOVIMENTO POPULAR DO CAMPO E DA CIDADE, 2009).

Além dos cinco itens acima, temos duas importantes ações fundamentais
para este trabalho: O Plano Diretor que apresenta as Zeis de vazios aptas para
construção de HIS e, o plano Municipal de Habitação que trata-se de uma ação da
prefeitura na implantação do Plano, no qual, vem fazendo intervenções significativas
na região com urbanizações e remoções nos assentamentos precários.
A Figura 3 detalha, em um fluxograma, o processo de elaboração, do que foi
considerado e como se chegou a questão do impacto social em São Miguel Paulista.
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Figura 3 - Fluxograma do processo de elaboração deste estudo
Início

Implantação

Implantação da pista central

do Rodoanel

da Marginal Tietê

Impacto
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Obras necessárias

EIA RIMA

Gerou

N
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impacto
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S
Retirada de
vegetação -
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N
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Destinação
do material
retirado

S
Busca de área
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1
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Fonte: Elaborado pela Autora (2015)
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A Figura 3 acima detalha o fluxograma apresentado na Figura 4, e mostra a relação
do Rodoanel e a implantação da pista central da Marginal Tietê. Ambas causam impacto
ambiental e portanto, necessitam de obras compensatórias. Neste caso, a compensação
ambiental é a implantação do Parque Várzeas do Tietê e que afeta diretamente a região de
São Miguel Paulista pela localização, pelas desapropriações, pela busca de terreno
disponível para construção de novas moradias, pelo controle das desapropriações, entre
outros. Desta forma, todas estas questões geram um outro impacto: o social, no qual está
mudando a vida de milhares de pessoas.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
O surgimento de São Miguel Paulista não é diferente de outros bairros
distantes do centro de São Paulo, que sofreu exploração por parte da elite
dominante e até duas décadas atrás, não fazia parte dos projetos de
desenvolvimento econômico de São Paulo. Este histórico tem como principal
referência bibliográfica o livro " O bairro de São Miguel Paulista" de Sylvio
Bomtempi, que descreve o período de 1620 até 1950.

4.1 Histórico de São Miguel Paulista
Segundo Bomtempi (1970), São Miguel Paulista, bairro da cidade de São
Paulo, se iniciou por volta de 1620 com a chegada dos índios Guaianazes. Na
época, o bairro era conhecido como Ururaí no qual os índios consideravam o Padre
José de Anchieta o fundador, pois chegou com os jesuítas para doutriná-los,
construindo uma aldeia batizada de São Miguel Paulista. A Figura

4,

localização de São Miguel Paulista em relação à cidade de São Paulo.

Figura 4 - Localização Subprefeitura de São Miguel Paulista

Fonte: GT Juventude (2013)

mostra

a
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Até o século XVIII, os índios sofriam com a escravidão na mineração e na
lavoura e, por sua rebeldia e com a importação de mão de obra africana, também
diminuiu seu valor econômico para os colonos. Já no final do século estavam em
número reduzido devido a mortalidade, as fugas e a miscigenação. Os índios foram
perdendo suas terras e cada vez mais submetidos às ordens da Câmara, até que
chegada à situação lastimável, foi determinado que todos os aldeamentos fossem
incluídos na sociedade civil, sem submeter-se às outras autoridades senão às
comuns, (BOMTEMPI, 1970).
No início, São Miguel, era basicamente, formado por aldeias de índios e por
uma minoria de brancos que com o tempo foram dominando-os e ocupando suas
terras e formaram um bairro em volta da igreja. A partir de 1850, o bairro passou
exclusivamente de brancos e alguns mestiços, (BOMTEMPI, 1970).
Quanto à economia, o bairro estagnou-se em todos os aspectos, perdendo a
importância de outros tempos, assumindo um aspecto de um arraial. O transporte de
cargas era de carneiros e tropeiros. A carroça e o carro de bois eram usados apenas
para cargas maiores. A pobreza do bairro era vista pelo reduzido número de carros e
passageiros e desta forma não havia atrativo para novos comércios e investidores,
(BOMTEMPI, 1970).
A desordem das construções deu ao bairro uma tosca feição. Desenvolvemse notórios melhoramentos, para harmonizar o visual urbanístico de São Paulo. Em
1810 os oficiais da Câmara determinaram que ninguém levantaria edifício algum
sem licença. Apesar da validade do documento, não houve efeito e, por outro lado, a
Câmara administrava à distância. Como os moradores não davam importância em
ter o título, pois, deveriam pagar taxa de arruamento e alinhamento, a Câmara não
poderia conter a desordem das construções. Os moradores não regularizavam a
posse dos terrenos onde muitos deles foram abandonados pelos titulares, sendo
tudo informal, (BOMTEMPI, 1970).
No começo do século XX, depois de longo esquecimento, surgem os sinais da
reaproximação, quando a cidade, entrando em expansão, volta às vistas para São
Miguel, mais precisamente para as olarias, que assumem importante papel para a
indústria da construção civil e para suas chácaras, (BOMTEMPI, 1970).
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Com isto, vieram os problemas: a demanda de trabalho superou as
necessidades dos moradores da região e dos municípios vizinhos. Agravou-se o
congestionamento com a chegada dos nordestinos, constituídos de trabalhadores
não especializados que não puderam ser totalmente aproveitado nas indústrias.
Consequentemente, as indústrias precisavam contratar mão de obra de outras
regiões, causando mais congestionamento. Precisava-se criar estradas e linhas de
ônibus, (BOMTEMPI, 1970).
O principal problema por trás da migração não está na falta de adaptação dos
nordestinos, mas na dificuldade de recepção dos paulistas. Assim, é de se
compreender que a incorporação no mercado de trabalho tenha sido árdua, cabendo
aos recém-chegados a dureza da construção civil antes de qualquer incursão em
atividades industriais (NOZAKI, 2009).
A administração municipal, em face ao impacto causado pela explosão
populacional, ficou impossibilitada de controlar a expansão e o desenfreado
exercício da lei da oferta e da procura, (BOMTEMPI, 1970).
Espalharam-se construções precárias em terrenos apertados sem técnica e
em locais desprovidos de qualquer benfeitoria pública.
Depois da criação da linha de ônibus em 1930 e da estrada de ferro em 1932,
a instalação da Companhia Nitro-Química Brasileira em 1935 trouxe notável
transição em São Miguel, quando se inicia a fase industrial. Inaugurava-se a
industrialização do subúrbio e leva o bairro a caminhar em direção da cidade,
(BOMTEMPI, 1970).

4.1.1 A Capela: Patrimônio Histórico
Construída pelos índios guaianazes em 1622, a Capela é considerada o templo
mais antigo da cidade de São Paulo. Em 1938, quase três séculos após a
construção, passou por um processo de restauração, pois encontrava-se
descaracterizada e praticamente destruída, (BOMTEMPI, 1970).
Pela importância histórica, a Capela de São Miguel Arcanjo foi tombada pelo
Patrimônio Histórico Nacional em 1938. Localizada no centro de São Miguel Paulista
e faz parte da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, também conhecida como “Praça
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do Forró”, referência à cultura nordestina da região. É considerada o ponto inicial do
bairro e é um marco na história e na cultura local, e passou por uma restauração em
2007. A Fotografia 2, apresenta a Capela restaurada em 1940 (BOMTEMPI, 1970).
Fotografia 2 - Capela de São Miguel Paulista

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo (2013)

4.1.2 Fábrica Nitro Química
Segundo Bomtempi (1970), foi fundada em 1935 através da associação das
famílias Lafer e Ermírio de Moraes, a Companhia Nitro Química Brasileira, Fotografia
3, constituiu-se como uma das maiores e mais importantes indústrias de São Paulo
durante os anos quarenta e cinquenta. Localizada no distante subúrbio paulistano de
São Miguel Paulista, a instalação da empresa transformou o bairro, onde durante
décadas seguidas a região foi a de maior crescimento populacional da cidade.
Começando pela fábrica e suas vilas e depois, os loteamentos baratos que
permitiam a fácil aquisição de terrenos e construção de moradias atraindo milhares
de migrantes nordestinos em sua maioria.
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Fotografia 3 - Fábrica Nitro Química em São Miguel Paulista

Fonte: Souza (2011)

Embora afastado da região central de São Paulo, São Miguel oferecia algumas
condições favoráveis para a instalação de uma indústria como a Nitro Química.
Desde 1930, já possuía uma linha de ônibus e, mais importante ainda, era a estação
da estrada de ferro inaugurada em 1932; o rio Tietê, próximo aos terrenos adquiridos
em São Miguel, permitia a captação de grandes quantidades de água para o
processo de produção e o escoamento dos dejetos e resíduos químicos; o baixo
preço dos terrenos adquiridos, pois a fábrica necessitava de uma extensa área para
se instalar - 1 milhão de metros quadrados - e em regiões centrais os custos seriam
elevados (FONTES, 1996).
Certamente, a presença da Nitro Química a partir da segunda metade da
década de trinta foi um “divisor de águas”. Em sua fase industrial, trouxe o
crescimento populacional, praticamente estagnado durante séculos, passando a ser
vertiginoso. Os índices de crescimento de São Miguel Paulista foram superiores ao
da própria cidade de São Paulo . O bairro ganhou arruamentos em pontos mais
afastados e em todas as direções, chácaras cedem lugar às vilas operárias e,
consequentemente, vai se desaparecendo o aspecto de bairro rural . Porém, com a
desindustrialização na década de 1970, a empresa Nitro Química perdeu parte de
seu potencial, reduzindo a capacidade de produção e com isto, perdeu importância
como fonte geradora de emprego. Deixou, também, um passivo ambiental na qual
terrenos ficaram contaminados gerando entraves à produção de moradia,
(BOMTEMPI, 1970).
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS OBRAS QUE IMPACTAM SÃO MIGUEL
PAULISTA
Nesta revisão foi realizado um breve relato dos conceitos e objetivos para
implantação das obras: (i) Rodoanel, (ii) Ampliação da Marginal do Tietê, (iii) Arco do
Futuro e do (iv) Parque Várzeas do Tietê.

5.1 Rodoanel
Segundo

o

Desenvolvimento

Rodoviário

(2009),

o

conceito

do

empreendimento deverá ser instrumento de ordenação do uso do solo, com controle
de acessos, de modo a promover a integração regional e minimizar os impactos nos
ambientes natural e urbano. Deverá se constituir em alternativa ao tráfego de
passagem, direcionando, hierarquizando e estruturando o transporte de cargas e
passageiros, proporcionando integração.
Com aproximadamente 170 quilômetros de extensão, está dividido em quatro
trechos (DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO, 2009):
• Trecho Norte - da avenida Raimundo Pereira de Magalhães no município de
São Paulo (antiga rodovia São Paulo-Campinas) à rodovia Presidente Dutra
(42 km); Neste trecho, os municípios acessados pelo Rodoanel são: São Paulo
e Guarulhos.
• Trecho Leste - da rodovia Presidente Dutra ao município de Mauá nas
proximidades da avenida João XXIII (43 km); Os municípios abrangidos pelo
Rodoanel são os seguintes: Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ferraz
de Vasconcelos, Mauá e Ribeirão Pires.
• Trecho Sul - do município de Mauá nas proximidade da avenida João XXIII à
rodovia Régis Bittencourt (52 km), Os municípios abrangidos são: Embu,
Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo, Santo André e Mauá.
• Trecho Oeste - da rodovia Régis Bittencourt à avenida Raimundo Pereira de
Magalhães no município de São Paulo (antiga rodovia São Paulo-Campinas)
(31,6km). Neste trecho, os sete municípios atravessados pelo Rodoanel são:
Embu, Cotia, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba e São Paulo.

iguel
ta
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O Mapa 1 mostra o traçado do Rodoanel com os quatro trechos à serem
executados.

Mapa 1 - Traçado do Rodoanel Mário Covas

Parque Várzeas
do Tietê
São Miguel
Paulista

Fonte: Goppp (2011)

5.2 Nova Marginal do Tietê
Para compensar as obras viárias da marginal, será implantado um parque
que, segundo a Desenvolvimento Rodoviário (2009), promete ser o maior parque
linear do mundo: Parque Várzeas do Tietê e terá como benefícios:
•Preservar e ampliar as áreas de várzeas;
•Reurbanizar as áreas da várzea do Tietê;
•Combater as enchentes na RMSP;
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•Despoluição do Rio Tietê (coibir o esgoto clandestino);
•Ganho de permeabilidade;
•Propiciar a sustentabilidade ambiental e econômica, mediante a criação de
Unidades de Conservação;
•Criar opções culturais, ambientais, lazer, turismo e econômicas.
O Mapa 2, esclarece o projeto de compensação com as fases de implantação
do Parque Várzeas do Tietê.

Mapa 2 - Projeto de Implantação do PVT

Fonte: Desenvolvimento Rodoviário (2009)

Segundo Rolnik (2009) a cidade vai perder permeabilidade:
Com essa obra serão perdidos 19 hectares – como
se fossem 19 quadras da cidade de área permeável
virando asfalto. A compensação ambiental, por
meio do plantio de árvores, não irá compensar isso,
pois as árvores serão plantadas em áreas verdes,
que já são permeáveis hoje (ROLNIK, 2009).
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A Figura 5, nos dá um parâmetro, além do aumento da pista central, de como
ficou a permeabilidade, mencionada acima.
Figura 5 - Proposta de Ampliação da Pista Central da Marginal Tietê

Fonte: Desenvolvimento Rodoviário (2009)
A maior compensação ambiental não será realizada na própria marginal e sim numa
área que se inicia na Penha, entre a Marginal e a Rodovia Airton Senna.

5.3 Arco do Futuro - Nova Jacu Pêssego
Outro plano urbano de interesse para esta pesquisa é o Arco do Futuro que
traz para São Paulo desenvolvimento urbano, social, cultural e ambiental, buscando
o planejamento e evitando que o crescimento desordenado e a especulação
continuem no controle da cidade (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013).
Ainda segundo este Plano de Governo, vivemos num modelo de cidade
monocêntrico, no qual nos deslocamos de todos os lados da cidade para o centro
onde estão concentrados os empregos, a cultura e o lazer. A

prefeitura quer

estimular uma cidade policêntrica para que a população se distribua pela cidade,
onde a moradia está próxima do trabalho, do shopping, dos hospitais, entre outros. A
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formação de novas centralidades permite conectar todas ou as principais regiões da
cidade com os bairros e com as subprefeituras.
O Arco é formado por uma linha curva irregular, estruturada em torno do centro
expandido e, que se alonga em direção à Zona Leste, onde se concentra a maior
parte da população. Começa na avenida Cupecê, seguindo pelas avenidas Vicente
Rao e Roque Petroni, continua pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê,
acompanhando as ferrovias, adentra pelo extremo norte da Zona Leste até chegar e
percorrer a avenida Jacu-Pêssego até seu limite Sul, conforme Mapa 3.
Mapa 3 - Limites de formação do Arco do Futuro

Fonte: Câmara Municipal de São Paulo (2013)

Pelo fato do Arco comportar diversas áreas a serem adensadas de forma
planejada, poderia evitar a diminuição da pressão imobiliária e a verticalização
excessiva. O Arco nos dá ideia de “cidade compacta”4, acompanhada de um
planejamento capaz de garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente
4

Segundo Szterling e Rocha (2012), a cidade compacta é a cidade eficiente, que agrega
uma ocupação diversificada em uso, contemplando moradias horizontais, verticais,
comércio, serviço, escritórios, espaços comuns para lazer e integração com áreas verdes.
Além da diversidade de uso, a diversidade de moradores também é fundamental para que o
bairro seja autosustentável sob os aspectos econômicos e sociais.
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(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013), e que também,

possibilita

deslocamentos mais curtos diminuindo a dependência do automóvel, já que trabalho
e moradia estão próximos. Com uma cidade compacta e planejada, encurtaríamos
distâncias e reduziríamos o uso do automóvel, o consumo de energia e a poluição
do ar. Ainda conforme o Plano, o objetivo é alterar o padrão de ocupação do solo
nas áreas predominantemente horizontais que caracterizam a periferia da cidade.
Dessa forma, verticalizar bairros horizontais de forma estruturada e planejada
evitaria ações especulativas, no qual o mercado imobiliário deverá obedecer o
zoneamento.
Campos Filho (2012), afirma que é comum ouvirmos dos especuladores
imobiliários que, construindo prédios mais altos ou de maior metro quadrado em um
mesmo terreno, ou até mesmo construindo onde é proibido, aumenta-se a oferta de
emprego.
É necessário discutir se as áreas possíveis de serem ocupadas pela população
empobrecida são suficientes. Mas a questão não está na existência de uma
possibilidade física, e sim no preço alto a ser pago para esse acesso (CAMPOS
FILHO, 2012, p. 194). Ainda conclui-se que, para conseguir que o preço desse
acesso se torne compatível, é necessário implementar políticas públicas que
consigam baixar o preço dos terrenos e alugueis e ampliar a oferta pública de
habitação popular.

5.4 Parque Várzeas do Tietê
O Parque Várzeas do Tietê foi objeto do Concurso Público Nacional de
Arquitetura e Urbanismo Renova São Paulo. Organizado pela Secretaria Municipal
de Habitação de São Paulo (SEHAB), o Renova SP integra o Programa de
Urbanização e Regularização de Assentamentos do Plano Municipal de Habitação PMH, e tem por meta urbanizar 209 assentamentos, com 73.136 moradias.
(SAMORA, 2011).
Neste programa, a Sehab selecionou 22 Perímetros de Ação Integrada - PAI ,
divididos a partir de sub-bacias hidrográficas, no qual na avaliação de índices de
infraestrutura, se mostraram prioritários.
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Iniciou em 2011 e possui 75 km de extensão e 107 km² de área, será o maior
parque linear do mundo, implantado ao longo do rio Tietê, onde unirá o Parque
Ecológico do Tietê, na Penha e o Parque Nascentes do Tietê, em Salesópolis, que
deverá ser concluída em 2020. Abrange os municípios de São Paulo, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis.
(OBSERVATÓRIO DE REMOÇÕES, 2012). No Mapa 4, podemos observar as áreas
que o Parque abrange e as intervenções de remoção.
Mapa 4 - Limites de formação do Parque Várzeas do Tietê

Fonte: Observatório de Remoções (2012)

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o principal objetivo do programa é
recuperar e proteger a função das várzeas do rio, além de controlar as enchentes. A
implantação está dividida em três fases: a primeira, onde encontra-se a
subprefeitura de São Miguel Paulista,

será de 5 anos, entre 2011 a 2016,

compreende um trecho de 25 km, entre o Parque Ecológico do Tietê e a divisa de
Itaquaquecetuba - nesta fase o investimento será de R$ 349,7 milhões -; a segunda
tem 11,3 km e abrange a várzea do rio em Itaquaquecetuba, Poá e Suzano, com
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previsão de término em 2018; e a terceira, com 38,7 km, se estenderá de Suzano
até a nascente do Tietê, em Salesópolis e deverá ser concluída em 2020.
Segundo o Observatório de Remoções (2012), além do projeto ser grandioso
e com considerável montante de recursos envolvidos, também há um elevado
número de remoções previstas. A Sehab afirma que 10.191 famílias serão
desapropriadas, enquanto a Secretaria de Saneamento e Energia do Estado estima
7.500. De acordo com um representante das comunidades ameaçadas, mais de
7.000 famílias serão removidas, sendo que até o momento já foram removidas cerca
de 1.800. Deste total, cerca de 480 famílias foram removidas no Jardim Romano e
1.320 no Jardim Helena, que engloba a Vila da Paz, Novo Horizonte e Vila das
Flores, e no Jardim Pantanal. Segundo o Dossiê de Articulação dos Comitês
Populares da Copa, o número de famílias já removidas é muito maior, cerca de 4000
(ARTICULAÇÃO NACIONAL DOS COMITÊS POPULARES, 2011).
Porém, em contato com a subprefeitura de São Miguel Paulista5, fui informada
que são 6 mil famílias envolvidas somente no distrito do Jardim Helena,
representando aproximadamente 59% de desapropriações de todos os municípios
envolvidos neste projeto. Destes 6 mil domicílios, 3 mil são de responsabilidade da
Prefeitura e os outros 3 mil, representam o CDHU, portanto, pertencem ao Governo
do Estado de São Paulo. Do total de 6 mil, 1367 famílias foram atendidas até o
momento, conforme demonstrado na Tabela 1:

5

Entrevista realizada com o Supervisor de Habitação José Pereira de Assis em 06/04/2015.
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Tabela 1- Distribuição do Número de domicílios à serem removidos para atendimento.
Total de

Órgão

Domicílios

Responsável

Famílias Atendidas

232 - morando nos
1026 - encaminhadas para
3.000

Prefeitura

apartamentos

apartamento em Itaquera
(Subprefeitura vizinha de

794 - aguardando

São Miguel Paulista)

reformas para moradia
(recebendo bolsa
aluguel)

341 - já locadas nos
3.000

Estado (CDHU)

apartamentos em
Itaquaquecetuba,
município vizinho

6.000

1.367 (23%)

Fonte: Elaborado pela autora (Informação verbal) 6

Além destes 6 mil domicílios, existem 2087 famílias da demanda de
enchentes que estão programa Bolsa Aluguel, aguardando reformas para moradia.
São famílias que pertenciam a favela Pantanal e que foram atingidas pela enchente
histórica em 2009.

6

Entrevista realizada com o Supervisor de Habitação José Pereira de Assis em 06/04/2015.
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6 ESTUDO DOS PLANOS PÚBLICOS
Segundo Villaça (1986), a política habitacional brasileira é a política pública
mais investigada entre o que se anuncia e o que se implementa. O caso mais
complexo é aquele no qual o governo anuncia as medidas e os objetivos, e
efetivamente aplica essas medidas, mas o problema é que os reais objetivos não
são aqueles mencionados, há sempre o interesse econômico. A política habitacional
brasileira tem sido questionada não só pela importância da habitação, mas também,
pela moradia trazer grande lucro econômico, político, social e ideológico.
O município de São Paulo contempla duas ferramentas importantes que
direcionam a cidade: o Plano Diretor e o Plano Municipal de Habitação. Neste
trabalho será abordado as diretrizes diretamente relacionadas com São Miguel
Paulista.

6.1 Plano Diretor Estratégico 2014
Aprovada no dia 30 de junho de 2014 e sancionada em 31 de julho pelo
prefeito Fernando Haddad, a Lei Municipal nº. 16.050/2014, o Plano Diretor traz uma
série de diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos
próximos 16 anos (SÃO PAULO, 2014). O principal objetivo do novo PDE é
humanizar e reequilibrar São Paulo, aproximando moradia e emprego e enfrentando
as desigualdades socioterritoriais. Para atingir esses objetivos é necessário
combater a terra ociosa, que não cumpre a função social; implantar a política
habitacional para quem precisa; valorizar o meio ambiente; orientar o crescimento da
cidade nas proximidades do transporte público; qualificar a vida urbana na escala de
bairro; promover o desenvolvimento econômico na cidade; preservar o patrimônio e
valorizar as iniciativas culturais; e fortalecer a participação popular nas decisões dos
rumos da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014a).
Para Bonanni (2002), além do Plano Diretor que disciplina a organização de
São Paulo, devemos considerar: o modelo de cidade e de planejamento desejado;
um

plano

mais

abrangente

que

englobe

as

intervenções

individuais;

a

sustentabilidade da re-configuração dos espaços urbanos.
Para este trabalho, os dois tópicos do Plano Diretor mais importantes a tratar
são: As Macrozonas e macroáreas e as Zeis.
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a) “As Macrozonas e macroáreas, são áreas homogêneas que orientam, ao
nível do território, os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação
dos instrumentos urbanísticos e ambientais” (BONDUKI, 2013, p. 6). Para as
Macroáreas, que são áreas que tem características de urbanização semelhantes,
mas atividades específicas para o futuro do município, o Plano Diretor definiu seis
situadas na Zona Urbana e duas situadas na Zona Rural, conforme Mapa 5.
Mapa 5 - Macroáreas

Localização
do bairro
de São
Miguel
Paulista

Zona
Urbana

Zona
Rural

Fonte: Bonduki (2013)

Das seis macroáreas da zona urbana, São Miguel Paulista abrange cinco Quadro 1: Estruturação Metropolitana, Qualificação da Urbanização, Redução da
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Vulnerabilidade Urbana, Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação
Ambiental e, Controle e Qualificação Urbana e Ambiental.
Quadro 1 - Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
MACROÁREA

Estruturação
Metropolitana

CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

Planície dos Rios Tietê, Pinheiros
e Tamanduateí;

Estimular o adensamento construtivo e a ocupação de áreas
subutilizadas;

Estruturada e próxima de eixos de
mobilidade;

Organizar processos de mudanças de uso e ocupação do solo e
conversão econômica de áreas industriais e pólos de atividades
terciárias;

Necessidade de equilíbrio na
relação entre emprego e moradia.

Concentrar oportunidades de trabalho e emprego.

Área com padrão médio de
urbanização e oferta de
equipamentos;

Evitar sobrecarga no sistema viário e estimular modos de
transporte coletivos (ônibus, metrô, trem, monotrilho) e nãomotorizados (bicicleta e à pé);

Qualificação da
Urbanização
Mais residencial, com mistura de
edificações horizontais e verticais.

Aumentar a oferta de empregos nas áreas do entorno dos
transportes de massa (Eixos de Estruturação da Transformação
Urbana);
Estímular a produção de habitação de interesse social.
Promover a urbanização e a regularização fundiária dos
assentamentos precários e a construção de novas unidades de
habitação de interesse social;

Redução da
Vulnerabilidade
Urbana

Concentração de áreas precárias,
irregulares e sem infraestrutura e
equipamentos ocupadas pelos
mais pobres.

Cuidar das áreas de risco à vida, prevendo reassentamento dos
moradores e recuperação ambiental das áreas;
Incentivar usos não residenciais no entorno dos transportes de
massa (Eixos de Estruturação da Transformação Urbana) para
estimular a geração de empregos próximos às áreas de moradia.

Redução da
Vulnerabilidade
Urbana e
Recuperação
Ambiental

Concentração de áreas precárias,
irregulares e sem infraestrutura em
áreas de proteção de mananciais
de água e outras que, como essas,
prestam serviços ambientais que
não podem ser perdidos.

Melhorar as condições urbanas e sociais, com recuperação
ambiental, dos assentamentos precários; Universalizar o
saneamento ambiental.

Controle e
Qualificação
Urbana e Ambiental

Região que contém áreas
consideradas “vazias ou
subutilizadas”, sem cobertura
vegetal e áreas com
reflorestamento; Ocupação
predominantemente horizontal,
residencial (sem edifícios), com
áreas de exploração mineral e
industrial.

Qualificar a urbanização e o meio ambiente permitindo a ocupação
com habitação, equipamentos e serviços, com controle e cuidados
ambientais;
Conter a expansão horizontal e o adensamento dos assentamentos
precários e irregulares existentes;
Universalizar o saneamento ambiental;
Recuperar as áreas mineradas;
Apoiar e incentivar a agricultura urbana e periurbana.

Fonte: Adaptado pela autora com dados de Bonduki (2013)

O Mapa 6 mostra a subdivisão da Macroárea de Estruturação Metropolitana em
setores e subsetores e, para cada um deles, previu objetivos específicos e
determinou que terão planos urbanos em proporções diferentes, ou seja, uma escala
mais local.
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Mapa 6 - Setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana

Fonte: Bonduki (2013)
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b) As ZEIS são áreas onde predominantemente deve-se reconhecer ou fazer
novas habitações de interesse social, seja em áreas já ocupadas por assentamentos
populares precários, informais – conhecidas como “ZEIS de regularização” -, seja
em áreas vazias, de referência, inseridas em regiões dotadas de infraestrutura –
“ZEIS de vazios ou de indução” (BONDUKI, 2013). As ZEIS propostas são de 5
tipos, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Característica das Zeis

ZEIS

CARACTERÍSTICA

ZEIS 1

Áreas ocupadas por população de baixa renda, onde há interesse
regularizar, produzir HIS e fazer equipamentos públicos, incluindo favelas
e loteamentos irregulares.

ZEIS 2

Áreas vazias, subutilizadas ou não edificadas destinadas para
produção de HIS.

ZEIS 3

Áreas que concentram imóveis encortiçados, edifícios, glebas ou
lotes não utilizados ou subutilizados, bem localizados, em áreas centrais
e com boa oferta de infraestrutura e equipamentos urbanos.

ZEIS 4

Áreas ocupadas por população de baixa renda, onde há interesse
regularizar, produzir HIS e fazer equipamentos públicos, incluindo favelas
e loteamentos irregulares, localizadas em áreas mais periféricas e de
proteção de mananciais.

ZEIS 5 7

Áreas vazias, subutilizadas ou não edificadas destinadas para
produção de HIS e HMP.

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Bonduki (2013); Prefeitura Municipal de São
Paulo (2014b)

O Plano Diretor apresenta o zoneamento da cidade de São Paulo, e em
destaque, temos a região de São Miguel que contempla apenas as Zeis 1 e Zeis 2.
Entretanto, podemos verificar que a densidade de Zeis 1 é superior a Zeis 2 - áreas
vazias . O Capítulo 5 deste trabalho mostrará estas áreas com maiores detalhes.
7

A diferença entre a ZEIS 3 e a ZEIS 5, está no que será produzido em cada uma, se um
percentual mais alto de HIS 1 ou mais alto de HMP (BONDUKI, 2013).
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Segundo Denaldi (2009), o Estatuto da Cidade estabelece que o Plano Diretor
deve estabelecer mecanismos para ampliar a oferta de terra urbanizada, inibir a
retenção de solo urbano, incidir sobre a formação do preço da terra e reservar áreas
para habitação social.

6.2 Plano Municipal de Habitação: 2009 - 2024
Também importante mudança, é a ação da prefeitura na implantação do
Plano Municipal de Habitação que vem fazendo intervenções significativas na região
com urbanizações e também remoções nas regiões precárias. Assim, neste estudo
farei a comparação do déficit dos distritos de São Miguel Paulista com o déficit do
PMH para tecer uma crítica ao mesmo e, ao mesmo tempo, subsidiar o debate que
deverá se iniciar em torno da revisão do PMH, que deve ter um detalhamento maior
dado o tamanho da cidade de São Paulo e sua heterogeneidade.
Em outubro de 2011 foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação –
(SEHAB), o Plano Municipal de Habitação Social da Cidade de São Paulo,
apresentando propostas do poder público para a política habitacional de interesse
social entre o período de 2009 a 2024, no qual, as propostas elaboradas por
técnicos da Sehab contou, também, com representantes da sociedade e população
de diversas regiões da cidade. Um dos objetivos, está relacionado com a política
habitacional da cidade, referentes a implantação de saneamento e a garantia da
segurança na posse para todos os assentamentos precários e informais.
(SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, 2011, p. 7).
São Miguel Paulista se enquadra no plano de Ação Regional Leste que
contempla

as

subprefeituras

de

Cidade

Tiradentes,

Ermelino

Matarazzo,

Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Penha e São Mateus. Para o Plano, foi
considerado os tipos de assentamento: empreendimento habitacional a regularizar,
favela, favela à remover, favela titulada, loteamento, loteamento urbanizado com
auto de regularização, loteamento urbanizado sem auto e núcleo urbanizado.
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A Tabela 2 mostra o total de domicílios, por tipo de assentamento precário, que
fazem parte dos 39 perímetros de ação integrada distribuídos em 12 sub-bacias
desta região setorizadas pelo Plano.

Tabela 2 - Número de domicílios por tipo de assentamento precário na Zona Leste em 2011

Tipo de Assentamento

Domicílios

Empreendimento habitacional a regularizar
Favela

4.575
42.665

Favela à remover

7.476

Favela titulada

10.683

Loteamento

54.728

Loteamento urbanizado com autorização

11.578

Loteamento urbanizado sem autorização

85.535

Núcleo urbanizado

8.795
Total

226.035

Fonte: Secretaria Municipal da Habitação (2011)

Segundo a Secretaria Municipal da Habitação (2011), o total apresentado
para zona leste, aponta que menos de 1%8 dos domicílios localizam-se em
assentamentos precários - 65.399 uhs. A região leste possui 2.855.442 milhões de
habitantes, em seu total, sendo 846.192 domicílios.
A seguir, será apresentado um exemplo de cada tipo de assentamento em
São Miguel Paulista.

8

Percentual considerado apenas para as favelas em relação ao total de domicílios da Zona
Leste - 846.192 uhs. Empreendimentos, loteamentos e núcleos não são mais considerados
precários.
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• Exemplo de Favela: Safira
Está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA), e no perímetro do PAI
Água Vermelha 2 - Perímetro de Ação Integrada do Parque Várzeas do Tietê -,
conforme Fotografia 4. Atualmente está sendo estudado o reassentamento de parte
da população, segundo informações na Subprefeitura.

Fotografia 4 - Imagem aérea da favela Safira no distrito do Jardim Helena

Fonte: Habisp (2014)

Segundo dados no Habisp (2014), a favela Safira iniciou sua ocupação em
1998, formando uma área de 236.053,72 m² e tem zero de infraestrutura. A renda
média é de 369,43 por pessoa. São 1736 pessoas para 482 domicílios, na média
são 3,6 pessoas por moradia. A Fotografia 5, mostra como a região se encontra
atualmente. A previsão é de 521 domicílios para intervenção segundo o PMH.
Fotografia 5 - Vista da favela Safira, distrito do Jardim Helena

Fonte: gentilmente cedida por Tatiana Miranda (2014)
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• Exemplo de Favela à remover: Eldorado
Está localizada na Área de Proteção Ambiental (APA), e no perímetro do PAI
Água Vermelha 2 - Perímetro de Ação Integrada do Parque Várzeas do Tietê - e
consta no PMH a remoção total de 975 domicílios, conforme Fotografia 6.

Fotografia 6 - Imagem aérea da favela Eldorado no distrito do Jardim Helena

Fonte: Habisp (2014)

Conforme Fotografia 7, o rio separa os municípios São Paulo e Guarulhos. A
favela fica na beira do rio.
Fotografia 7 - Vista da favela Eldorado, distrito do Jardim Helena

Fonte: Google (2014)
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• Exemplo de Favela titulada: Maria Santana
Está localizada na Vila Jacuí - Fotografia 8 -, no perímetro Jacú 2 do PAI, é
formada por 262 domicílios, onde 52 estão previstos para urbanização.

Fotografia 8 - Imagem aérea da favela Maria Santana no distrito Vila Jacuí

Fonte: Habisp (2014)

Embora já tenha a concessão de uso especial, a favela Maria Santana tem
20% de seus domicílios previstos para urbanização. É uma das poucas áreas a ter
acima de 10% de intervenção. A Fotografia 9, nos traz a ideia da área.
Fotografia 9 - Vista da favela Maria Santana no distrito Vila Jacuí

Fonte: Habisp (2014)
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• Exemplo de Loteamento irregular: Residencial Eldorado
Também localizado na Área de Proteção Ambiental (APA), e no perímetro do
PAI Água Vermelha 2 - Perímetro de Ação Integrada do Parque Várzeas do Tietê possui 1850 domicílios e serão urbanizados 278, sendo 15% de previsão para
urbanizar, emitir auto e regularizar, representadas nas Fotografias 10 e 11.

Fotografia 10 - Imagem aérea do Residencial Eldorado no distrito do Jardim Helena

Fonte: Habisp (2014)

Fotografia 11 - Vista do Residencial Eldorado no distrito Jardim Helena

Fonte: Google (2014)
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• Exemplo de Loteamento urbanizado com auto: Parque Paulistano Nitro III
O loteamento está localizado no distrito do Jardim Helena - Fotografias 12 e 13
-, e faz parte do perímetro Itaquera 7 do PAI. Composta por 60 domicílios, a área
encontra-se urbanizada, apenas para registro, segundo o PMH.

Fotografia 12 - Imagem aérea do loteamento Parque Paulistano Nitro III

Fonte: Habisp (2014)

Fotografia 13 - Vista do loteamento Parque Paulistano Nitro III

Fonte: Google (2014)
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• Exemplo de Loteamento urbanizado sem auto: Maia
Está localizada no perímetro do PAI Água Vermelha 1 - Perímetro de Ação
Integrada do Parque Várzeas do Tietê -, no distrito do Jardim Helena, Fotografia 14 consta no PMH a emissão de autorização e regularização total de 6320 domicílios.
Fotografia 14 - Imagem aérea do loteamento Maia no distrito do Jardim
Helena

Fonte: Habisp (2014)

Este Loteamento possui uma área de aproximadamente 20 mil m² e parte dela
pertence ao bairro de Vila Curuçá. A Fotografia 15 ilustra umas das rua da região.
Fotografia 15 - Vista do loteamento Maia no distrito do Jardim Helena

Fonte: Google (2014)
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• Exemplo de Núcleo urbanizado: Santa Luzia
A Fotografia 16 mostra o núcleo de Santa Luzia pertence também ao distrito
do Jardim Helena e está localizado em frente à importante fábrica Nitro Química,
como já apresentado no capítulo 3. Os domicílios encontram-se também ocupados
ao longo do rio, no qual, no passado foram retiradas as moradias que estavam em
áreas de risco, muito próximas à ele. Atualmente, existem somente domicílios em
alvenaria, sistema viário, a coleta de lixo passa nas esquinas do núcleo e, há luz e
água em 100% dos domicílios.

Fotografia 16 - Imagem aérea do núcleo Santa Luzia no distrito do Jardim
Helena

Fonte: Habisp (2014)

Podemos perceber na Fotografia 17, o poste de iluminação, a rua com asfalto
e calçadas - inclusive placa de sinalização "rua sem saída" e antena parabólica.
Também há comércio e serviços como pizzaria e bar.
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Fotografia 17 - Vista do núcleo Santa Luzia, distrito do Jardim Helena

Fonte: Google (2014)

Este núcleo está bem localizado em relação a infraestrutura e sistema viário,
com creches e sistema de saúde ao redor e em frente a fábrica Nitro Química, citada
anteriormente na página 41 deste trabalho.
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7 ANÁLISE DE DADOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Para compreender o impacto social em São Miguel Paulista, o estudo foi
separado em 3 fases:
1ª. Fase: Conhecer a situação atual de São Miguel Paulista com o auxílio dos
técnicos do IBGE que gentilmente cederam todas as informações:
- Compreender a demanda da oferta de empregos, o crescimento
populacional e a condição de ocupação;
- Levantar as Necessidades Habitacionais que inclui déficit habitacional e
demanda demográfica;
- Conhecer a Precariedade da Moradia que analisa as favelas, cortiços,
núcleos urbanizados, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais irregulares.
2ª. Fase: Levantamento de dados dos assentamentos precários - favelas e núcleos:
- Medição do perímetro e área de todas as favelas e núcleos no Habisp;
- Seguir a nomenclatura determinada pelo Habisp;
- Localização dos assentamentos por foto aérea no Google e análise das ruas
em diversos pontos através do Google Streat View;
- Para analisar a população, técnicos do IBGE locados na subprefeitura de
São Miguel, e auxiliaram com todos os dados populacionais de 2010 para os setores
censitários correspondentes a cada assentamento analisado;
- Comparação dos dados populacionais do IBGE e do Habisp.
3ª. Fase: Análise do PMH - favelas e núcleos:
- Leitura do quadro do PMH - favela, loteamento sem autorização, loteamento
com autorização, favela à remover, núcleos urbanizados - para entender quais
ações foram propostas por este plano;
- Análise própria, classificando cada assentamento - favelas e núcleos - como
consolidável ou não consolidável. Os assentamentos consolidáveis foram analisados
conforme o tipo de intervenção proposta - urbanização simples ou complexa. A partir
desta análise, obteve-se um número de remoções e reassentamento, interno para
configurar o déficit habitacional e a necessidade de provisão de terra apta para HIS.

68

7.1 Características físicas e econômica
Distritos consolidados9, através da retomada do crescimento econômico do
país nos últimos anos, porém, distante do centro de São Paulo e do dinamismo
econômico, ainda é tratado como um bairro periférico, no qual sofreu com a
precariedade urbana, sem uma política urbana, fundiária e habitacional e que, se
não houver controle, poderá se agravar ainda mais. A subprefeitura de São Miguel
Paulista é composto de três distritos: São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí,
ilustrado na Figura 6.

Figura 6 - Subprefeitura de São Miguel Paulista por Distrito

Fonte: GT Juventude (2013)

A Tabela 3 apresenta a relação das áreas, população e densidade
demográfica da subprefeitura nos dois últimos censos - 2000 e 2010. O distrito de
São Miguel Paulista possui maior área, porém, com menor população.

9

Consolidado: Bairro integrado urbanisticamente e dotado de infraestrutura básica, porém,
parte dos assentamentos podem não estar regularizados (DENALDI, 2009).
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Tabela 3 - Características populacional de São Miguel Paulista

Distrito

São Miguel
Jardim Helena
Vila Jacuí
Total

Área
(KM²)
9,1
7,5
7,7
24,3

Densidade
População População População demográfica
1996
2000
2010
(hab/Km²)
2010
103.656
137.603
110.360
351.619

97.373
139.106
141.959
378.438

92.081
135.043
142.372
369.496

12.277
14.840
18.490

Fonte: Elaborado pela autora com dados dos Censos Demográficos IBGE 1996, 2000 e
2010 (Informação Verbal)10

No geral, a subprefeitura de São Miguel Paulista teve uma perda de
população de 8,06% entre os últimos censos, sendo o distrito de São Miguel com a
maior parte da perda. Apenas o distrito de Vila Jacuí teve um crescimento mínimo de
menos de 0,5% ilustrado no Gráfico 1.
Gráfico 1 - Crescimento populacional de São Miguel Paulista por três períodos,
conforme Censos 1996, 2000, 2010

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

Com base na informações dos censos de 2000 e 2010, podemos observar
também, diferentes dinâmicas em relação ao tipo de ocupação do domicílio. Os
10

Informação obtida no Departamento do IBGE na regional São Miguel Paulista, em 2014
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distritos de Jardim Helena e Vila Jacuí, são os mais semelhantes em relação a
mudança de tipo de domicílio. Cresceram os domicílios próprios e alugados e
diminuíram os cedidos e outras condições. Já com o distrito de São Miguel Paulista,
caíram apenas os domicílios cedidos, crescendo inclusive, os domicílios com outras
condições.
A Tabela 4 apresenta os dados separadamente por distrito e por tipo de
domicílio.
Tabela 4 - Características dos domicílios por distrito

Domicílios particulares permanentes e Moradores em domicílios particulares
permanentes, por situação do domicílio, segundo o tipo do domicílio, a
condição de ocupação, a existência de banheiro ou sanitário e esgotamento
sanitário e a existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio
Ano = 2000

Diferenç
a
Condiçã
Entre os
Domicílios
o de
Domicílios
Domicílios
Domicílios
anos de
particulares
Distrito ocupaçã
particulares particulares particulares
2000 e
permanente
o do
permanente permanente permanente
2010
s
domicílio
s (%)
s (Unidades)
s (%)
(Unidade
(Unidades)
)

Próprio
Alugado
Cedido
Jardim
Helena Outra
condição

Ano = 2010

25.085
6.158
3.434

68,55
16,83
9,38

28.040
7.056
2.455

73,31
18,45
6,42

2.955
898
-979

1.917

5,24

696

1,82

-1.221

36.594
17.995
5.950
2.235

100
67,5
22,32
8,38

38.247
19.267
6.376
1.707

100
69,14
22,88
6,13

1.653
1.272
426
-528

480

1,8

518

1,86

38

26.660
25.781
6.076
4.277

100
69,2
16,31
11,48

27.868
30.508
8.058
2.605

100
73,23
19,34
6,25

1.208
4.727
1.982
-1.672

1.123

3,01

487

1,17

-636

41.658
100
107.773

4.401
7262

11

Total
Próprio
Alugado
São Cedido
Miguel Outra
condição
Total
Próprio
Alugado
Vila
Cedido
Jacuí Outra
condição
Total
Total domicílios

37.257
100
100.511

Fonte: adequado pela autora com dados do IBGE. (informação Verbal)12
11

Outra condição: Segundo informações no IBGE, este termo refere-se aos domicílios
emprestados de parentes, por exemplo, ou invadido.
12
Informação obtida no Departamento do IBGE na regional São Miguel Paulista, em 2014
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No total geral entre os três distritos, o Gráfico 2 apresenta as diferenças das
condições de ocupação.

Gráfico 2 - Condição de ocupação de São Miguel Paulista

Fonte: adequado pela autora com dados do IBGE. (informação Verbal13

Em termos gerais, o distrito de Vila Jacuí foi o que mais concentra população
com 37%, seguido do Jardim Helena com 36% e por fim, o distrito de São Miguel
Paulista14 com 27%, em relação à Subprefeitura de São Miguel Paulista. O Gráfico 3
representa estas proporções.

Gráfico 3 - Percentual de alteração por distrito

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

13

14

idem

Até poucos anos atrás, o distrito de São Miguel Paulista recebia o nome de Parque
Paulistano. Hoje, o Distrito possui o mesmo nome da Subprefeitura.
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Em relação ao rendimento mensal, o distrito do Jardim Helena possui os
maiores extremos de faixa salarial - faixa de 0 à 3 s.m. com maior índice de
população e, na faixa acima de 10 s.m., tem o menor índice, conforme apresentado
na Tabela 5.

Tabela 5 - Rendimento mensal por domicílio em salários mínimos por Distrito

Faixa
Salarial
0À3
3À5
5 à 10
acima de 10
Total

Jardim
Helena
25.199
7.813
4.411
824
38.247

%

São Miguel

%

Vila Jacuí

%

Total

66
20
12
2
100

15.011
6.252
5.007
1.598
27.868

54
22
18
6
100

24.237
9.051
6.556
1.814
41.658

58
22
16
4
100

64.625
23.180
16.020
4.248
108.073

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas informações do IBGE, Censo 2010.
(Informação Verbal) 15

Há uma diferença expressiva entre a faixa 1 de 0 à 3 salários mínimos e as
demais faixas salariais. Em relação ao total geral - 107.773 -, sessenta por cento da
população de São Miguel Paulista encontra-se na faixa 1, como mostra o Gráfico 4.
Gráfico 4 - Rendimento mensal dos responsáveis por domicílio em salários mínimos

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas informações do IBGE, Censo 2010.
(Informação Verbal) 16
15

Informação obtida no Departamento do IBGE na regional São Miguel Paulista, em 2014
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Referente ao índice de empregos, a Tabela 6, mostra que São Miguel tem
3,3% de habitantes e 0,7% de empregos em relação à cidade de São Paulo. O maior
índice está na região da Sé, onde temos 17,1% de empregos para 3,8% de
habitantes. Isto nos revela a dimensão do desequilíbrio entre emprego e moradia.
Grande parte da população da zona leste não tem emprego local e se desloca para
o centro de São Paulo.
Tabela 6 - Relação de habitantes e empregos por Subprefeitura

Subprefeitura
Sé
Pinheiros
Lapa
Vila Mariana
Santo Amaro
Mooca
6
Ipiranga
Butantã
Vila Maria / Vila Guilherme
Santana / Tucuruvi
Jabaquara
Casa Verde
Capela do Socorro
Aricanduva / Vila Formosa
Itaquera
Vila Prudente
Penha
Campo Limpo
Pirituba / Jaraguá
M' Boi Mirim
Freguesia do Ó /
Brasilândia
Jaçanã / Tremembé
São Mateus
Cidade Ademar
São Miguel

Habitantes (%)
3,8
2,6
2,7
3,1
2,1
3,1
17,4
4,3
3,3
2,7
2,9
2,0
2,8
5,3
2,4
4,7
4,7
4,2
5,4
3,9
5,0

Empregos (%)
17,1
15,0
9,1
8,5
7,7
6,7
64,1
3,1
4,5
2,8
2,6
2,3
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2

3,6
2,6
3,8
3,7
3,3

1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
continua

16

Informação obtida no Departamento do IBGE na regional São Miguel Paulista, em 2014
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conclusão

Subprefeitura
Itaim Paulista
Ermelino Matarazzo
Guaianazes
Perus
Parelheiros
Cidade Tiradentes

Habitantes (%)
3,3
1,9
2,4
1,3
1,2

Empregos (%)
0,6
0,5
0,3
0,2
0,1

1,9

0,1

Fonte: Secovi-SP (2012)

7.2 Necessidades Habitacionais
Os conceitos tratados a seguir, no qual me direcionaram para a elaboração do
diagnóstico, foram buscados no Manual do Curso à Distância: Planos Locais de
Habitação de Interesse Social (DENALDI, 2009). Entretanto, o conceito de
necessidade habitacional foi criado pela Fundação João Pinheiro (2005), e engloba
três aspectos ilustrados na Figura 7.

Figura 7 - Diagrama das necessidades habitacionais

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

75

Ainda segundo a Fundação João Pinheiro (FJP), a metodologia adotada para
o cálculo das necessidades habitacionais no Brasil, está representado no Quadro 3.

Quadro 3 - Metodologia de cálculo do déficit e da inadequação dos domicílios para as
unidades da federação e municípios

Déficit Habitacional
• Detalhamento:
• Cálculo para áreas:
_ urbana
_ rural
• Incremento do estoque
_ total
_ aglomerado rural de
_ Domicílios improvisados
extensão urbana
_ Coabitação familiar
_ restante das áreas rurais
_famílias conviventes
secundárias
_ aglomerados subnormais

• Componentes:
• Reposição do estoque
_ Domicílios rústicos

_ cômodos alugados e cedidos
(coabitação disfarçada)
_ Ônus excessivo com aluguel

• Cálculo por faixas de renda
familiar

Inadequação dos Domicílios
• Componentes:
• Detalhamento:
_ Densidade excessiva de moradores
• Cálculo para áreas:
por dormitório
_ Carência de serviços de infraestrutura _ urbana
(energia elétrica, abastecimento de água, _ aglomerados subnormais
esgotamento sanitário, coleta de lixo)
• Cálculo por faixas de renda
_ Inadequação fundiária urbana
familiar
_ Inexistência de unidade sanitária
domiciliar exclusiva
Fonte: Fundação João Pinheiro (2005)

Para a metodologia adotada houve o cuidado de excluir da condição de
inadequação os domicílios inseridos em alguma das categorias do déficit
habitacional.

Os critérios adotados para a inadequação habitacional não são

exclusivos, portanto, não podem ser somados, para que não corra o risco de
duplicar o déficit (DENALDI, 2009, p. 87).
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a) Déficit habitacional (quantitativo) - necessidade de produção total de
unidades habitacionais precárias e o atendimento à demanda reprimida. Podem ser
classificadas de duas maneiras:
 Reposição do estoque:
Domicílios rústicos: na qual a construção não apresenta parede de
alvenaria, é feita de material improvisado como madeira, por exemplo;
Domicílios depreciados: com mais de 50 anos de vida sem condições de
serem restaurados.
 Incremento de estoque:
Domicílios improvisados: são aqueles construídos para fins não residenciais,
mas que estão servindo de moradia;
Coabitação familiar: é a convivência de mais de uma família no mesmo
domicílio;
Ônus excessivo com aluguel: famílias com renda mensal de até 3 salários
mínimos que comprometem mais de 30% de sua renda com aluguel.

b) Demanda demográfica (quantitativo) - necessidade de construção de novas
unidades de acordo com as estimativas de crescimento populacional. É uma
estimativa das necessidades do incremento de estoque de moradias. O cálculo
dessa demanda vai depender da taxa de crescimento da população e da média de
moradores por domicílio, considerando o tamanho da família.

c) Inadequação (qualitativo) - compreende a necessidade de melhoria de
unidades habitacionais que apresentem algum tipo de carência.

Conforme

apresentado pela FJP, a inadequação pode ser: carência de infraestrutura, o
adensamento excessivo de moradores, o comprometimento excessivo da renda
familiar para o pagamento de aluguéis, problemas fundiários, sem unidade sanitária
domiciliar exclusiva. A inadequação reflete problemas na qualidade de vida dos
moradores, mas não relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações, e
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sim, à especificidades internas de um estoque dado (FUNDAÇÃO JOÃO

PINHEIRO, 2005). São classificados:


Carência de infraestrutura: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento
de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou
fossa séptica e coleta de lixo;



Adensamento excessivo: densidade de moradores por dormitório sendo até
três pessoas aceitável;



Inadequação fundiária: proprietário de moradia não tem a posse do terreno;



Inexistência de unidade sanitária exclusiva: domicílio sem banheiro de uso
exclusivo.

Segundo estudo realizado, em 1995, pela Fundação João Pinheiro (apud
DENALDI, 2009, p. 84 em que propõem o conceito de necessidades habitacionais,
a favela pode ser tanto um problema de déficit - no caso de remoções necessárias
para promover desadensamento ou eliminação de risco - quanto um problema de
inadequação - no caso de falta de acesso à infraestrutura de saneamento, sistema
viário, etc. ().

7.3 Assentamentos Precários
A política habitacional para as favelas mudou significativamente, a partir da
década de 70, passando de "remoção" para "urbanização". Começou-se a devolver
experiências de intervenção sobre as favelas, visando resolver os problemas de
inadequação encontrados, melhorando as condições de infraestrutura e de
acessibilidade e também, buscando regularização fundiária. As favelas começaram
a ser incluídas nos mapas das cidades, tornando-se uma realidade para os
governantes. (DENALDI, 2009).
Segundo o conceito de precariedade adotado pela Política Nacional de
Habitação (PNH), o conceito de assentamentos precários considera: favelas,
loteamentos irregulares, núcleos urbanizados, cortiços, conjuntos habitacionais
irregulares – que apresentam um ou mais tipos de inadequação.
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a) Definição dos conceitos:


Favelas: inicialmente caracterizadas pela forma de acesso à terra, invadindo
áreas privadas ou públicas. Ao longo de décadas, evoluíram para uma
situação fundiária na qual os moradores conquistaram direitos de posse ou
uso de áreas ocupadas;



Loteamentos irregulares: além de irregulares, precários e de baixa renda,
caracterizam-se pelo traçado regular de sistema viário e pela divisão de lotes,
facilitando as intervenções de infraestrutura urbana;



Núcleos urbanizados: são domicílios que já foram urbanizados, porém, ainda
falta algum tipo de infraestrutura ou ainda domicílios que não tenha a
regularização fundiária;



Cortiços: localizados em áreas centrais e acesso mediante pagamento de
aluguel. Caracteriza-se também, por ocupação por movimentos organizados
de moradia em imóveis abandonados;



Conjuntos habitacionais irregulares: são edifícios e unidades habitacionais
insalubres, implantados em áreas pública, ocupadas parcialmente por favelas,
dificultando a instalação e manutenção de infraestrutura e regularização
fundiária.

b) Quanto as características físicas, elas se classificam em:


Consolidados: são assentamentos já integrados urbanisticamente e possuem
infraestrutura básica, não necessitando de intervenções de sistema viário e
reparcelamento de lotes. E também, podem não estar regularizados;



Consolidáveis: possui condições favoráveis de recuperação urbanística,
ambiental e infraestrutura básica. Podem ter ou não necessidade de remoção,
porém em situações de risco ou em função de restrições legais à ocupação;



Não consolidáveis: não apresenta condições de recuperação urbanística,
ambiental e reordenamento urbano - sistema viário, infraestrutura básica.
Estão

comprometidos

por

situações

de

risco

e

insalubridade

não

solucionáveis - aterro sanitário, oleoduto, sistema viário estrutural da cidade e
preservação ambiental.
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Segundo

Denaldi

(2009),

os

critérios

para

a

caracterização

dos

assentamentos precários devem estar associados às categorias de intervenção. A
Secretaria Nacional da Habitação do Ministério das Cidades sugere uma
classificação segundo os tipos de intervenção: urbanização simples, urbanização
complexa, remanejamento e reassentamento.

c) Tipos de intervenção:


Urbanização simples: compreende a intervenção em assentamentos que
possuem baixa ou média densidade, traçado regular, sem necessidade de
obras complexas de infraestrutura urbana, consolidação geotécnica e
drenagem e, apresentam índice baixo de remoções de até 5%;



Urbanização complexa: trata-se de intervenção em assentamentos com alto
grau de densidade - do tipo aglomerado -, com alto índice de remoções,
traçado irregular, necessidade de obras complexas de drenagem, canalização
de córregos, contenção de encostas, entre outros;



Remanejamento: trata-se da reconstrução da unidade no mesmo perímetro
da favela que está sendo urbanizado, ou seja, remoção temporária;



Reassentamento: compreende a remoção para outro terreno, fora do
perímetro da área de intervenção. Trata-se da produção de novas moradias
como apartamentos e lotes urbanizados.
A inadequação habitacional abrange todas as necessidades de adequação da

moradia existente – de natureza fundiária (irregularidade ou ausência da posse),
urbanística (redes de infraestrutura insuficientes ou impróprias, existência de área de
risco, carência de áreas verdes, equipamentos sociais) ou da edificação (seja por
falta de condições de segurança, salubridade, conforto, seja por não contar com
espaço interno suficiente para cada um dos quatro tipos de função – dormir, se
higienizar, preparar alimentos e estar). Nessas situações, as moradias não precisam
ser substituídas por uma nova moradia, mas sim readequadas, de forma a
solucionar a precariedade existente. (SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO,
2011, p.33).
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7.3.1 Aglomerados Subnormais - IBGE
Segundo o IBGE, aglomerado subnormal17 é um conjunto de unidades
habitacionais, localizadas em áreas urbanas, de ocupação ilegal da terra, no período
atual ou recente, e que apresenta pelo menos umas das seguintes características:
padrão urbanístico assimétrico das vias de circulação e do tamanho e forma dos
lotes, carência de serviços públicos essenciais, como rede de esgoto, rede de água,
energia elétrica e iluminação pública. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2014, p. 26).
O Censo de 2010, estudou 112 setores censitários em São Miguel Paulista, o
número de domicílios e a população residente, conforme Figura 8.

Figura 8 - Total de setor censitário da Subprefeitura

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

A Tabela 7, a seguir apresenta os setores censitários separados por distrito,
sendo 43 setores no Jardim Helena, 14 em São Miguel e 55 setores na Vila Jacuí.
Podemos observar que o distrito de São Miguel Paulista possui uma densidade
significativamente inferior aos demais distritos, representando 12,50% do total dos

17

Segundo informações do IBGE, aglomerado subnormal ou cidade informal são nomes
técnicos dado à favela.
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setores analisados, ficando o distrito do Jardim Helena com 38,39% e Vila Jacuí com
o maior percentual 49,11% de São Miguel Paulista.
Tabela 7 - Setores censitários em aglomerados subnormais

Distritos

Total

Número de
domicílios
particulares
ocupados

População
residente
em
domicílios
particulares

Área

(ha)

Jardim Helena
São Miguel
Vila Jacuí

43
14
55

6.523
2.113
9.122

23.899 199,4
7.505 203,1
32.721 107,7

Densidade
de
Densidade
domicílios
demográfica
particulares
ocupados
(hab/ha)

(dom/ha)

119,9
37
303,8

32,7
10,4
84,7

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do IBGE (Informação Verbal)18

A Tabela 8, a seguir, apresenta a relação de aglomerados subnormais; a
quantidade de domicílios e população; a área em metro quadrado e também, a
situação que se encontra para o Plano Municipal de Habitação / 2009-2024. A
pesquisa destas informações foram retiradas do IBGE situado na Subprefeitura de
São Miguel Paulista, no Habileste - setor que cuida de zona leste na Sehab - e no
site do Habisp - www.habisp.inf.br. Durante o desenvolvimento do trabalho, verifiquei
que os nomes da maioria das favelas são diferentes para o IBGE e o Habileste,
apesar de uma enviar informações à outra. Considerei a nomenclatura do Habisp,
pois há um controle exato da quantidade de favelas pelo fato deles estudarem as
intervenções constantemente. Em relação à medição de área, também utilizei as
informações no site. Para os domicílios e a contagem da população, utilizei os dados
do IBGE. Na coluna PMH-SP onde não consta informação do tipo de serviço a
executar, é porque não foi incluso no estudo.

18

Informação obtida no Departamento do IBGE na regional São Miguel Paulista, em 2014
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Tabela 8 - Relação de Aglomerados Subnormais por Distrito, conforme Censo 2010
Distrito
São Miguel Paulista

Subtotal
Jardim Helena

Favela
Beatriz
Chazinho
Domitila D'abril
Ida Vanussi Puntel
Pantanal 2
Roland Berigan
Vila Nitro Operária
Vila Xavantes
Vila Progresso
10
Afoxe **
Ascenso Fernandes *
Dom Miguel de Bulhões **
Eldorado **
Favela da Paz **
Gruta das Princesas
Jardim São Martinho **
Jetaiba **
José Martins Lisboa **
Mikail *
Parque Paulistano *
Praça Machacaris
Safira **

Domicílios População
48
183
190
680
232
789
339
1096
2699
9426
289
1004
175
477
178
618
478
1654
4580
178
76
221
381
614
155
298
28
120
84
132
62
482

15744
651
285
738
1299
2216
555
1092
108
454
315
502
196
1742

Área (m²)
7.267,10
22.092,69
4.397,53
1.873,05
651.764,21
19.552,85
699,76
7.290,49
24.730,98
739.668,66
510,16
5.328,64
5.945,36
34.098,86
76.549,66
65.965,02
30.585,74
2.656,66
4.037,50
2.611,38
10.451,08
1.685,57
236.053,72

PMH - SP
urbanizar e regularizar
urbanizar e regularizar
urbanizar (obras pontuais) e regularizar

APA

APA DO TIETÊ
urbanizar e regularizar
remover
urbanizar e regularizar
urbanizar e regularizar
urbanizar (obras pontuais) e regularizar
urbanizar e regularizar
urbanizar (obras pontuais) e regularizar
remover
remover
remover
urbanizar (obras pontuais) e regularizar
regularizar
urbanizar (obras pontuais) e regularizar
urbanizar e regularizar
urbanizar e regularizar

APA DO TIETÊ

urbanizar e regularizar

APA DO TIETÊ
continua

APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
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Distrito

Subtotal
Jacuí

Favela
Santa Davina
Seabra **
Vanderlei do Prado
Vila Aimore **
17
Dendezeiro
Jardim das Camélias
Jardim Guarani
Jardim Limoeiro
Jardim São Carlos
Mari
Maria Santana
Mirassol do Oeste
Parque Guarani Mogno
São Camilo
Sítio da Casa Pintada
Ventura Branco
Vila Joia

Domicílios População
166
604
405
1568
84
322
205
746
3513
68
414
683
179
189
237
55
362
191
280
33
181
128

12742
236
1384
1762
607
833
640
182
1301
659
902
120
638
456

572.535,26
3.620,75
3.410,81
8.195,54
2.934,65
22.046,10
227,84
22.868,01
26.613,00
39.682,34
1.461,69
2.889,63
9.828,60
7.372,00

9720

151.150,96

Subtotal

13

3000

Total de favelas

40

11093

* PAI Água Vermelha 1
** PAI Água Vermelha 2
Fonte: Elaborado pela autora (2014)

Área (m²)
18.869,65
14.980,91
11.797,90
50.407,45

38206 1.463.354,88

PMH - SP
urbanizar e regularizar
urbanizar e regularizar
remover
remover
urbanizar e regularizar
urbanizar e regularizar
remover
urbanizar
urbanizar (favela titulada)
urbanizar e regularizar
urbanizar e regularizar

remover
urbanizar (obras pontuais) e regularizar

conclusão
APA
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
APA DO TIETÊ
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7.3.2 Levantamento das Necessidades Habitacionais com o PMH
O Plano Municipal de Habitação 2009-2024, lançou um projeto para zona leste, no
qual apresenta a relação de favelas e loteamentos à serem realizadas algum tipo de
interferência.
A Tabela 9 apresenta a relação de favelas que está representado na tabela 55 do
Plano de Ação Leste do PMH, sendo considerado para este trabalho, apenas os
assentamentos que pertencem à São Miguel Paulista e seus distritos. Os assentamentos
foram separados conforme a localização do Perímetro de Ação Integrada. A região de
São Miguel Paulista, ocupa 7 divisões: Água Vermelha 1, Água Vermelha 2, Área Isolada,
Itaquera 7, Jacu 2, Jacu 3 e Três Pontes 2.

A partir do total de domicílios levantados pelo Habisp, o PMH aponta uma previsão
de uhs à serem trabalhadas algum tipo de intervenção que pode ser: urbanização parcial
ou total com regularização, remoção total, urbanização total ou parcial, urbanização e
regularização com emissão de autorização, regularização registraria, regularização com
emissão de autorização e, regularização com título de concessão.
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Tabela 9 - Identificação dos Assentamentos de São Miguel Paulista e Distritos, conforme PMH e levantamento pessoal
Provisão
Necessá
ria

Levantamento
Pessoal

Precariedade
Habitacional

Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Ac. R. Álvaro
Coelho
Ac. R. Ciri-poa

Água Vermelha 1

Ascenso
Fernandes

Jardim Maia II

Maia
Maia - Quadra
27/quadras A e
B

Mara (q53)
Mikail
Parque
Paulistano

Tipo

loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
favela

favela
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
favela
favela

Tipo de Serviço a
Executar

emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar
urbanizar e
regularizar

44

0

44

44

12

0

12

12

80

8

25%

20

60

150

0

0%

0

150

6.320

0

6.320

6.32
0

40

0

40

40

91

0

91

91

60

6

10%

6

54

6

100

10

20%

20

80

20

20

30

30

20

20

34

6

50

30

20

150

continua
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continuação
Provisão
Necessá
ria

Levantamento
Pessoal

Precariedade
Habitacional

Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

4

3

19

11

Identificação dos Assentamentos

Água Vermelha 2

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Tipo

Tipo de Serviço a
Executar

Afoxé

favela

Dom Miguel de
Bulhões

favela

urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar

Eldorado

favela à remover

Favela da Paz

favela à remover
núcleos
urbanizados

Jardim Maia I
Jardim São
Martinho
Jetaiba
José Martins
Lisboa
R. Dom Miguel
de Bulhões
Residencial
Eldorado
Safira

favela
núcleos
urbanizados

favela
loteamento
loteamento
favela

7

1

40%

3

4

3

70

11

15%

11

59

11

remover

975

975

100%

975

remover

250

250

60%

150

regularizar
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar

124

0

240

36

15

0

24

4

179

27

179

179

1.850

278

1.850

1.850

1.736

521

regularizar
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar
urbanizar, emitir auto
e regularizar
urbanizar, emitir auto
e regularizar
urbanizar e
regularizar

975
100

150

124

15%

36

80%

8

1389

975
50

50

150

104

36

124

204

36

15

30%

40

100
15

16

347

8

1389

16

8

347

1389

continua
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continuação
Provisão
Necessá
ria

Levantamento
Pessoal

Precariedade
Habitacional

Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

34

34

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Seabra
Seabra - q25 R. Manima
Seabra (não
regularizado)
Seabra (regul.
técnica
concluída)

área isolada

Vila Aimore

Tipo

Tipo de Serviço a
Executar

loteamento

urbanizar e
regularizar
urbanizar, emitir auto
e regularizar
urbanizar, emitir auto
e regularizar

loteamento

favela
loteamento

favela à remover
núcleos
Vila Mara I e II
urbanizados
Agostinho Alves núcleos
Marinho
urbanizados
núcleos
Cantemir
urbanizados
núcleos
Cara Pintada
urbanizados
Francisco
núcleos
Castanheira
urbanizados
Francisco
núcleos
Tancredi
urbanizados
núcleos
Jardim Romano urbanizados

49

7

30%

55

8

55

55

1.780

267

1.780

1.780

urbanizar, emitir auto
e regularizar

871

0

871

871

remover

350

350

regularizar

667

0

667

667

regularizar

12

0

12

12

regularizar

6

0

6

6

regularizar

3

0

3

3

regularizar

1

0

1

1

regularizar

8

0

8

8

regularizar

7

0

7

7

100%

15

350

15

350

15

350

continua
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continuação
Provisão
Necessá
ria

Levantamento
Pessoal

Precariedade
Habitacional

Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Maria Zilio
Augusto
Nossa Senhora
Aparecida
Roland Berigan
Santa Luzia

Santana

Itaquera 7

Vila Jacuí I e II
Xavantes / Vila
Esmeralda

Tipo

núcleos
urbanizados
núcleos
urbanizados
núcleos
urbanizados
núcleos
urbanizados
núcleos
urbanizados
núcleos
urbanizados

loteamento
loteamento
Ac. Atalho da
urbanizado sem
Mogiana
auto
Ac. Atalho da
loteamento
Mogiana/Progre urbanizado com
sso
auto
Ac. Atalho da
loteamento
Mogiana/V.
urbanizado sem
Progresso
auto

Tipo de Serviço a
Executar

regularizar

150

0

150

regularizar
urbanizar e
regularizar

3.091

0

3.091

150

30

regularizar
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar

160

0

160

160

100

10

100

100

regularizar
urbanizar, emitir auto
e regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)

130

0

130

130

243

0

66

0

66

66

78

0

78

78

33

0

33

33

regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)

60%

90

150
3.09
1
60

90

60

243

90

243

continua
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Necessá
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Levantamento
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Precariedade
Habitacional

Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Tipo

Adriática Quadra A

loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto

Beatriz

favela

Chazinho

favela
loteamento
urbanizado sem
auto

Ac. R. Chá dos
Jesuítas
AC. R. Maria
Branca

De Paula

Domitila D'abril
Jardim
Rodrigues
Lageado

favela
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto

Tipo de Serviço a
Executar

emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar
urbanizar e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)

62

0

62

62

22

0

22

22

26

0

26

26

80

8

70%

56

24

56

24

56

80

8

30%

24

56

24

56

24

39

0

45

5

150

0

150

150

1020

0

1020

102
0

39

10%

5

39

40

5

40

5

continua
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Precariedade
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Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Tipo

loteamento
urbanizado sem
Lilia
auto
loteamento
Nova São
urbanizado sem
Miguel
auto
Parque
loteamento
Paulistano Nitro urbanizado com
III
auto
loteamento
urbanizado sem
Progresso
auto
loteamento
Progresso / Vila urbanizado sem
Gotardi
auto
Santa Davina

sem nome

sem nome

favela
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto

Tipo de Serviço a
Executar

emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)

31

0

31

31

2.133

0

2.133

2.13
3

60

0

60

60

65

0

65

65

44

0

44

44

70

7

187

0

187

187

26

0

26

26

20%

14

56

14

20

36

14

continua
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Previsão
os

% do
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Consol Consol
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idada idável
idável
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ples plexa oção

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Ubirajara
Vila Nitro
Operária
Vila Progresso

Vila Progresso

Tipo

loteamento
urbanizado sem
auto

emitir auto e
regularizar
(registrária)

favela à remover

remover
urbanizar e
regularizar

favela
loteamento
urbanizado com
auto

Jacu 2

Vila Xavantes

favela
loteamento
Ac. R. Afonso L. urbanizado sem
Baião
auto
loteamento
urbanizado sem
Jacui - Q1 A
auto
loteamento
urbanizado com
Jardim Planalto auto
loteamento
Jardim Santa
urbanizado sem
Maria
auto
Maria Santana

Tipo de Serviço a
Executar

favela titulada

regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar

344

0

2

2

100%

2

110

11

50%

55

77

0

250

25

40

0

40

40

20

0

20

20

319

0

319

319

48

0

262

52

344

344
2
55

55

77
10%

25

79

55

55

100

25

183

79

77
225

25

48
30%

2

125

48
183

79

continua
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Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Planalto 2 Lindeiro

Reis

Santa Maria

Santa Maria

Jacu 3

sem nome
Conjunto
Habitacional
Lapena
Dendezeiro
Jardim das
Camélias
Jardim das
Camélias

Tipo

loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto

loteamento
favela
loteamento
urbanizado sem
auto
favela

Tipo de Serviço a
Executar

emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar, emitir auto
e regularizar
urbanizar e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar

199

0

199

199

264

0

264

264

389

0

389

389

81

0

81

81

10

0

10

10

66

3

65

7

60

0

65

13

66
90%

58

7

66
58

60
20%

13

7

58

60
52

13

52

13

continua
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Domicíli
Previsão
os

% do
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removi
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Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável
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Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Jardim Guarani
Jardim São
Carlos
Mirassol do
Oeste

Tipo

favela à remover

remover

favela titulada
favela
loteamento
urbanizado sem
auto

Monte Santo
Parque Guarani
Mogno
favela

60

60

50%

30

30

30

30

30

urbanizar
urbanizar e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
urbanizar e
regularizar

450

45

70%

315

135

315

135

315

250

25

70%

175

75

175

75

175

311

0

250

25

40%

100

120

120

100%

120

694

0

80

8

1.992

0

1.992

1.99
2

155

0

155

155

450

450

Ventura Branco

favela à remover

Vila Jacuí AB

loteamento

Vila Joia

favela
loteamento
urbanizado sem
auto
loteamento
urbanizado sem
auto

remover
urbanizar, emitir auto
e regularizar
urbanizar (obras
pontuais) e
regularizar
emitir auto e
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)

favela

remover

Vila Monte
Snato
Três Pontes
2

Tipo de Serviço a
Executar

Dom Bosco
Gruta das
Princesas

311

311
150

100

150

120

120

694

10%

100%

8

450

100

72

694

8

450

72

8

450

continua
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442

442

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Tipo

Jardim Romano
Reparcelament
o
loteamento
loteamento
urbanizado com
Romano
auto
Romano loteamento
Quadras 18 e
urbanizado sem
19
auto
Vanderlei do
Prado
favela à remover
Total
Ida Vanussi
Puntel
não
Jardim Limoeiro
considerad
as no PMH
Mari
Praça
Machacaris

Tipo de Serviço a
Executar

urbanizar, emitir auto
e regularizar
regularizar
(registrária)
emitir auto e
regularizar
(registrária)
remover

442

66

885

0

885

885

62

0

62

62

180

180

33.569
339
179
237
62

3.919
sem
provisão
sem
provisão
sem
provisão
sem
provisão

100%
Subtot
al

180

180

180

4782

10%

34

305

0%

0

179

10%

24

213

0%

0

62

34

305

34

179
24

213

24

62

continua
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Tipos de
Intervenção

Domicíli
Previsão
os

% do
Quant
nº. de
idade
domicí
de
lio do
U.H. à
PMH à
ser
ser
remov
removi
ida
do

Não
Consol Consol
Consol
idada idável
idável

Sim Com Rem
ples plexa oção

Identificação dos Assentamentos

Perímetro
de Ação
Integrada

Nome

Tipo

Tipo de Serviço a
Executar

São Camilo
Sítio da Casa
Pintada

280

Jetaíba

298

33

Total

1428

sem
provisão
sem
provisão
sem
provisão
sem
provisão

0%

0

280

280

0%

0

33

33

50%

149

149

Total

4989

20279

Fonte: Elaborado pela autora com base Secretaria Municipal da Habitação (2011)

Total de remoções
segundo levantamento
pessoal
Total de remoções
segundo o PMH = 3919
uhs

1221

149
4989

223
26

149

149

7682

4989
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O Gráfico 5, mostra a proporção do número de domicílios em déficit - que
precisão de novas moradias - em relação ao déficit proposto pelo PMH.

Gráfico 5 - Proporção do déficit das favelas no total de assentamentos

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

O Gráfico 6, apresenta que, de todo o universo de favelas - 8.388 domicílios -,
59,48% demandam novas moradias.

Gráfico 6 - Proporção do déficit das favelas

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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Independentemente do levantamento de déficit da Sehab / PMH ou do
levantamento pessoal, só teremos o número real de domicílios na fase da execução
da área.
A Tabela 10, resume os assentamentos que foram levantados, sendo 34.997
domicílios distribuídos de forma heterogênea em 100 assentamentos e, para cada
tipo de assentamento, há um tipo de intervenção, no qual o PMH descreve como
"serviço à executar".

Tabela 10 - Resumo dos assentamentos levantados conforme análise pessoal

Tipo de
Assentamento

Nº.
Domicílios
Assentamentos

%

Favela

28

5.291

15

Favela a remover

8

2.385

7

Favela titulada

2

712

2

Loteamento irregular

9

6.180

18

5

1.419

4

33

14.386

41

Núcleo urbanizado

15

4.624

13

Total

100

34.997

100

Loteamento
urbanizado com
autorização
Loteamento
urbanizado sem
autorização

Serviço a Executar
urbanizar (parcial ou
total) e regularizar
remoção total
urbanizar (parcial ou
total)
urbanizar, emitir
autorização e
regularizar
regulariza
(regularização
resgistrária)
emitir autorização de
regularização e
regularizar
regularizar (título de
concessão)

Fonte: Elaborado pela autora com base na Secretaria Municipal da Habitação (2011)

Entre todos os tipos de assentamentos, a somatória das favelas representa
24%. O maior índice refere-se ao loteamento urbanizado sem autorização, com
41%.
A partir do tipo e grau de precariedade ou inadequação do assentamento, o
objetivo das intervenções de urbanização e de integração urbana é o de garantir um
patamar básico de qualidade habitacional e urbana. A caracterização dos
assentamentos deve considerar, a eliminação das situações de risco; a implantação
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de infraestrutura básica; a ampliação da mobilidade e acesso aos equipamentos
públicos; a adequação da unidade habitacional; a regularização fundiária; e
consequentemente à inclusão social de seus moradores.
A Tabela 11, apresenta a classificação das características físicas e dos tipos
de intervenção em relação ao tipo de assentamento. A forma como os
assentamentos foram classificados se deu através da definição do PMH somado ao
levantamento feito favela por favela. Para os loteamentos e núcleos foram
considerados apenas conforme o PMH classificou, com exceção do núcleo de nome
Roland Berigan que, analisando mais diretamente, dos 150 domicílios, 90 deles
precisam de novas unidades e 30 uh são passíveis de urbanização.

99

Tabela 11 - Resumo dos assentamentos levantados

Precariedade Habitacional
Consolidados

Regularização

Consolidáveis

Urbanização Simples

Tipo de Assentamento
Número de
Domicílios

%

Número de
Domicílios

%

1.987

Favela

Não Consolidáveis

Urbanização
Complexa

Número de
Domicílios

%

Reassentamento
(remoção)

Número de
Domicílios

%

1.184

3.171

Favela à remover

4.899

Favela titulada
Loteamento irregular

Número total
de domicílios

4.899

318

318

6.180

6.180

Loteamento urbanizado com auto

1.419

1.419

Loteamento urbanizado sem auto

14.386

14.386

Núcleo urbanizado

4.474
20.279 62%

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

60
2.047 2%

90
7.682

24%

4.989

4.624
7%

34.997

100

7.3.3 Síntese das Necessidades Habitacionais de São Miguel Paulista e Distritos
O levantamento das necessidades habitacionais em São Miguel Paulista
consolidou a real situação do bairro e distritos que ele compõe. Para estimar o
déficit habitacional fora dos assentamentos precários, subtraiu-se o número total dos
domicílios para remanejamento e remoção que foram analisados junto ao PMH do
total do déficit habitacional. A Tabela 12 resume o déficit quantitativo e qualitativo
para podermos dimensionar e distribuir nas superfícies oferecidas pelo Plano Diretor
- Zeis de vazios.
Tabela 12 - Resumo das Necessidade Habitacionais de São Miguel Paulista e Distritos, com
base no levantamento pessoal

Domicílios

Total
4.989

Déficit Habitacional
(quantitativo)

Em assentamentos precários
Fora de assentamentos precários sem informação
4.989
Total

Inadequação Habitacional
(qualitativo)

Em assentamentos precários
30.008
Fora de assentamentos precários sem informação
Total
30.008

0 à 3 s.m.
Demanda Demográfica
Prioritária
0 à 5 s.m.
Total de 0 à 5 s.m.

64.447
23.116
87.563

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

O déficit habitacional dentro dos assentamentos precários representa 14%
dos 34.997 domicílios levantados. Neste trabalho não foi considerado domicílios
para remanejamento19, porque é preciso se fazer um detalhe mais profundo em cada
favela. Também não foi possível conseguir as informações do déficit e da
inadequação fora dos assentamentos precários, pois o IBGE não tem algumas das
informações necessárias por distrito.

19

uma solução seria a remoção temporária das famílias para execução de obras para
construção de novas moradias e também, envolve abertura de sistema viário, implantação
de infraestrutura completa, instalação de equipamentos e regularização fundiária (DENALDI,
2009).
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7.4 Zona Especial de Interesse Social - ZEIS
Nesta dissertação, quantificar as Zeis oferecidas pelo Plano Diretor é
fundamental, pois através desta análise, poderemos saber qual a capacidade das
mesmas em atender o déficit habitacional, objeto deste trabalho.
Para quantificar estas áreas, foi utilizado a base de dados do Habisp e
medido manualmente através da ferramenta polígonos, conforme instruções dos
funcionários do Habileste. Mesmo havendo margem para erros, dá para ter uma
base de metragem, mesmo porquê, as dimensões corretas, seriam feitas no
momento da elaboração do Plano de Ação. A Tabela 13, apresenta a relação,
nomenclatura e a área das Zeis separados por distrito.
Se for considerado apenas as áreas vazias - que são as áreas para produção
de HIS -, a disponibilidade de terreno cai significativamente, representando 5% em
relação à Zeis 1. O Plano Diretor, até então, separa nove áreas num total de
230.997,40 m² aproximadamente. Esta área de superfície representa 3% das zeis
em relação ao município de São Paulo que tem um total de 7.730.135,85m²
distribuídos em 147 Zeis. (SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, 2011, p.
68).

Tabela 13 - Quantificação e Nomenclatura das Zeis por Distrito

Distrito

São Miguel
Paulista

Subtotal

Jardim Helena

ZEIS 1
L072
L073
L074
L075
L076

ZEIS
Área (m²)
32.485,48
8.306,01
28.939,76
52.783,22
9.457,58

5
L050
L051
L052
L053
L054
L055
L056

131.972,05
18.672,76
31.383,79
156.674,80
46.827,60
3.291,95
35.242,77
1.493.000,00

ZEIS 2
L021
L022
L023
L024
L025
L072
5
L026

Área (m²)
9.450,58
3.734,73
30.602,36
16.396,20
7.129,93
12.464,26
79.778,06
85.864,61

continua
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Subtotal

Jacuí

Subtotal
Total de Zeis

L057
L058
8
L047
L048
L049
L059
L060
L061
L062
L063
L064
L065
L066
L067
L068
L069
L070
L071
16

ZEIS
44.080,81
526.891,47
2.356.065,95
1.136.000,00
105.457,93
225.980,77
138.349,43
295.831,02
45.163,25
71.834,88
39.730,92
10.308,13
33.525,42
74.628,05
20.542,75
64.648,94
99.182,04
12.929,79
11.687,21
2.385.800,53

29

4.873.838,53

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

1
L018
L020

85.864,61
2.382,39
12.416,13

2

14.798,52

8

180.441,19
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8 IMPACTO SOCIAL EM SÃO MIGUEL PAULISTA DECORRENTE DAS OBRAS
VIÁRIAS

Apresenta e confronta os problemas prioritários para viabilizar o processo de
tomada de decisão para a elaboração do Plano de Ação.
Serão analisados as informações levantadas no diagnóstico e também
algumas interferências das ações públicas, tratadas nos capítulos 4 e 5.

8.1 Interferências das Obras Viárias e dos Projetos Públicos
Os quatro principais projetos públicos urbanos que abrange diretamente São
Miguel Paulista são: o Plano Diretor, a nova Jacu Pêssego - Arco do Futuro e o
Parque Várzeas do Tietê e o Plano Municipal de Habitação.
a) Plano Diretor - ainda não é a solução de todos os problemas da cidade,
mas já houve avanços. Um exemplo é introduzir uma lógica na definição de onde
podem ser construídos prédios. Não há controle sobre o zoneamento que temos
hoje e o novo plano propõe maior densidade construtiva nos eixos de transporte
coletivo de massa e menos no meio dos bairros.
Segundo Costa (2014), os problemas mais graves do Plano Diretor aprovado,
não foram resolvidos. Entre eles, destaca-se a autorização ao setor imobiliário para
expandir indefinidamente seus empreendimentos verticalizados e elitistas em uma
imensa parcela do território urbano, independentemente da sua capacidade de
suportar. Para ele, essa autorização deveria ser feita em paralelo com a
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos para atender às demandas criadas.
Para Bonduki (2013), a proposta de adensamento ao longo das áreas de
estruturação da transformação urbana exige distinguir claramente o processo
imobiliário situado nas áreas que se situam fora dessas faixas. Assim, além de
manter o coeficiente de aproveitamento máximo de 2, já previsto no PL 688/13,
estabeleceu-se um gabarito máximo de oito pavimentos, fora o térreo, nos
chamados miolos, visando evitar que bairros ainda horizontais enfrentem uma
verticalização desordenada.
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Como um dos objetivos deste trabalho é averiguar se as Zeis atendem à
demanda habitacional dos distritos de São Miguel Paulista, novamente, identifiquei
as nove áreas para saber a qualidade urbana que elas estão inseridas na região, ou
seja, qual o nível de infraestrutura e equipamentos urbanos que as cercam. Porém,
o Habisp atualizou o mapa de Zeis e não consta mais a única Zeis 2 - L026 - no
distrito do Jardim Helena que possui uma área de aproximadamente 85.864,61 m²,
representando 48% aproximadamente, do total de áreas destinadas à construção de
HIS na subprefeitura de São Miguel Paulista. A Zeis denominada L026, está
ocupada por conjuntos habitacionais, já ocupados por moradores, e que segundo o
departamento de Habitação da Subprefeitura, esta área contemplava cinco lotes de
propriedade privada e com parceria da Caixa Econômica foram implantados 74
torres de 5 pavimentos - térreo + 4 pavimentos - com 4 uhs por andar. Isto
representa 1480 unidades habitacionais. As Fotografia 18 e Fotografia 19 mostram
como está esta Zeis.

Fotografia 18 - Imagem aérea da Zeis 2,
L026 no Distrito do Jardim Helena

Fotografia 19 - Vista do Conjunto
Habitacional

Fonte: Google (2014)

Fonte: Google (2014)

Esta área está localizada entre os limites dos municípios de São Paulo,
Guarulhos e Itaquaquecetuba. Apesar de fazer parte da Área de Proteção Ambiental
(APA),

a

prefeitura

realizou

algumas

intervenções

de

infraestrutura

e

consequentemente, a região valorizou atraindo o olhar do proprietário da área.
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Segundo informações que obtive na subprefeitura, as unidades habitacionais não
atenderam a população de 0 à 3 s.m., e está ocupado não só por moradores da
região como também por moradores que vieram de municípios vizinhos.
Isto significa que a área que aparentemente estaria disponível - segundo o
PDE - para estudar a ocupação do déficit, não é real. A superfície de 180.441,19 m²
oferecidas passaram a ser 94.576,58 m² distribuídas de forma heterogênea em 8
áreas. Porém, em visita à subprefeitura, o supervisor do setor de Habitação da
regional, me informou que há uma área de aproximadamente 26.000,00 m² , antigo
prédio da empresa Papeloc, no distrito do Jardim Helena, e que foi negociada para
produção de HIS e atender as famílias da região. Desta forma, acrescentei esta área
na lista de Zeis 2, passando a ter 121.129,13 m², conforme Tabela 14 a seguir.

Tabela 14 - Quantificação de Zeis 2 por Distrito

Distrito

São Miguel Paulista

Jardim Helena
Jacuí
Total de área

Nomenclatura
L021
L022
L023
L024
L025
L072
¯
L018
L020
9

Área (m²)
9.450,58
3.734,73
30.602,36
16.396,20
7.129,93
12.464,26
26.552,55
2.382,39
12.416,13
121.129,13

Fonte: Elaborado pela autora (2014)

O Mapa 7 de uso e ocupação do solo, a seguir, delimita as Zeis da região e é
o mesmo do Plano Diretor anterior, pois o zoneamento não foi revisado no Plano
recém aprovado. Destacados na cor vermelha, estão as Zeis 2 com a nomenclatura
e a metragem aproximada. Na Vila Jacuí temos duas áreas na parte central do
distrito, porém em lados opostos; o distrito de São Miguel Paulista possui seis áreas
sendo que cinco delas estão localizadas próximas umas das outras, mas deslocadas
da subprefeitura - na parte sul - e principalmente das favelas onde encontra-se o
maior déficit habitacional. O distrito do Jardim Helena - região com maior déficit não possui área para produção de HIS, entretanto, também destaquei porque consta
no mapa e também para ilustrar sua localização e seu tamanho em relação as
outras áreas disponíveis.
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Mapa 7 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo de São Miguel Paulista e Distritos com as Zeis de vazios demarcadas

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (2004) Obs: até o fechamento deste trabalho, o zoneamento de 2014 ainda não estava
definido.
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Ainda há a possibilidade de estudar as zeis da subprefeitura do Itaim Paulista
que fica abaixo do distrito Jardim Helena, onde encontra-se o maior número de
favelas à serem removidas.
Em uma rápida análise pela subprefeitura do Itaim, verifiquei que há 9 áreas
demarcadas pelo Plano Diretor, sendo que 3 estão localizadas próximas ao distrito
de São Miguel e as outras 6, estão mais próximas da divida com o município de
Ferraz de Vasconcelos.
No Mapa 8, encontra-se um esboço da localização das zeis 2 no distrito do
Itaim Paulista e redesenhei - também em forma de esboço - a situação de São
Miguel Paulista.
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Mapa 8 - Esboço das Zeis 2 nas subprefeituras de São Miguel Paulista e Itaim Paulista

Legenda

APA do
Tietê

Guarulhos

Terrenos destinados à construção de HIS
conforme Plano Diretor 2014

Favela da Paz
yrton
Rod. A
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Eldorado

Santa
Davina

São Miguel Paulista

Favelas sem remoção

Jardim são
Martinho Afoxé

Roland Berigan

Ermelino
Matarazzo

Gruta das
Princesas

Jetaíba

Ascenso
Fernandes

Mikail

Favelas com demanda de remoção
total ou parcial de domicílios

Safira

José Martins
Lisboa

Dom
Miguel de
Bulhões

Vanderlei do
Prado

Seabra

Vila
Aimore

Limite de Macrozona de Proteção
Ambiental

Praça
Machacaris

Ida Vanussi Puntel

L072

L018
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Mari

Vila
Mirassol doJoia
Oeste
Jardim
Limoeiro
Jardim das
Camélias
Jardim São
Carlos

Sítio da Casa
Pintada
Maria Santana

Itaim Paulista

Domitila
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L030
L066

L027

L067
L068
Jardim
Guarani

Vila Xanvantes

L031

L028

L023

L029

L022
L021

Ferraz de
Vasconcelos

L024

Itaquera

Beatriz
L025
Chazinho
Vila Progresso

Guaianazes

Fonte: Adaptado pela autora do Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (2004)
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Para ilustrar melhor e com mais detalhe um exemplo de Zeis 2, foi separado
uma área que o Plano Diretor separa para construção de HIS para verificar seu
entorno. Conforme as Fotografia 20 e Fotografia 21, de um lado existe um terreno
vazio, coberto por vegetação, do outro uma fábrica desativada e também há uma
área, hoje com uso de praça, que no mapa do Habisp, consta como área para
Zeis 2.

Fotografia 20 - Imagem aérea da Zeis 2,

Fotografia 21 - Vista da avenida dos Guri

L020 no Distrito de Vila Jacuí

Fonte: Google (2014)

Fonte: Google (2014)

No distrito de Vila Jacuí, segundo o Plano Diretor, há disponível somente
duas áreas de Zeis 2. A Fotografia acima é a que possui maior área, 12.416,13 m².
A outra Zeis 2 possui uma área de 2.992,68 m², representando 24% de Zeis de
vazios para Vila Jacuí.
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b) A Nova Jacu Pêssego (Arco do Futuro) - O projeto do Arco do Futuro que
liga o centro expandido com a extremo leste, somado com o crescimento econômico
no qual as pessoas tem acesso mais facilitado principalmente à compra de veículos,
está trazendo mudanças para a zona leste. Em São Miguel, tem acontecido o que
Campos Filho (2012) fala sobre as vias locais, onde o crescente número de veículos
leva a via se transformar de local em via de passagem de muitos veículos para
resolver problemas de congestionamentos nas vias principais.
A Prefeitura de São Paulo anunciou um programa de desenvolvimento para
zona leste baseado em incentivos fiscais, com o objetivo de trazer empregos para
grande parte da população que se desloca todos os dias gastando até quatro horas
no percurso entre casa e trabalho. Conforme tratado no capítulo 5 e na tabela 5, São
Miguel tem 3,3% de habitantes e 0,7% de empregos em relação à cidade de São
Paulo.
O Programa de Incentivos Fiscais para a zona Leste (FERRAZ; RODRIGUES,
2013), serve para todos os contribuintes ou pessoa jurídica que realizarem
investimentos na região leste que terão benefícios de isenção e poderão utilizar
parte dos investimentos para pagamento de impostos municipais.
Embora a subprefeitura não tenha dados do número de novas empresas que
se estabeleceram no bairro, é visível que o bairro está passando por um processo
de transformação. Se antes o comércio e serviços da região eram baseados em
mercadinhos, oficinas mecânicas e serralherias, hoje vemos as ruas cheias de
veículos estacionados em frente à empresas.
Outra mudança na região foi o alargamento de calçadas aumentadas para
cinco metros em vias importantes onde passam grande número de automóveis e
caminhões, ficando apenas o outro lado para parada de veículos. A ideia do
alargamento é fazer ciclofaixas.
As Fotografia 22 e 23, mostram algumas novas empresas na Avenida Oliveira
Freire - área que faz parte do programa de incentivos fiscais - mostra também, o
aumento da calçada de um lado e carros estacionados somente no outro lado da via.
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Empresas

Fotografia 22 - Novas empresas na avenida Oliveira Freire

Residência

Residência
modificada
para
restaurante
na
parte
inferior
e
habitação
na
parte
superior

Veículos
estacionados
ao longo do

Ciclofaixa:
calçada recémmodificada para
5 metros

Fonte: Autora (2014)

Fotografia 23 - Aumento da Calçada

Fonte: Autora (2014)

Com novas empresas chegando, ainda que lentamente, famílias tem se
adaptado com o novo sistema. A avenida apresentada na foto anterior era
praticamente residencial, embora sempre tenha sido passagem de ônibus.
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Atualmente, padaria, restaurantes, botecos, pizzaria, entre outros, têm se instalado
no lugar das residências para atender à demanda de funcionários das novas
empresas.
Além das ações citadas acima, será implantada a construção da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), no bairro de Itaquera, vizinho de São Miguel
Paulista - Fotografia 24. A futura universidade está localizada no perímetro da Nova
Jacú Pêssego, e certamente terá maior demanda de infraestrutura, habitação,
serviços, mobilidade, entre outros, não só em Itaquera como também nos bairros
vizinhos.

Fotografia 24 - Imagem aérea da localização da UNIFESP

Fonte: Google (2014)
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c) Parque de Várzeas do Tietê - Para a realização deste projeto - Renova
SP -, será desapropriado uma área de 193,6 mil metros quadrados20 e, segundo o
Departamento de Água e Energia Elétrica (2013), contribuirá para minimizar os
efeitos de ocupação desordenada e dos problemas sociais, ambientais e
urbanísticos.
Para Samora (2011, p. 55), o projeto Renova SP traz qualidade construtiva à
periferia, mas ainda falta discutir a distribuição populacional da cidade:
O Renova SP é uma iniciativa louvável por qualificar espaços
urbanos carentes com boas propostas de desenho urbano. Contudo,
o concurso não rediscute a presente dinâmica urbana paulistana,
fortemente relacionada com a desigualdade no acesso à terra urbana
e à moradia digna, que resultou numa enorme periferia onde
abundam assentamentos precários. Ao associar a urbanização da
periferia, necessária para eliminação dos riscos e para dar dignidade
aos cidadãos já nela instalados, com a provisão habitacional também
periférica, conforme os terrenos de provisão propostos no concurso,
perde-se a oportunidade de se produzir modelos urbanos mais
adequados, levando à ocupação de bairros centrais também por
moradia de baixa renda.

Em visita à subprefeitura de São Miguel Paulista, verificou-se com a
assistente social que cuida deste caso e que me mostrou um pouco da realidade das
desapropriações. As famílias estão recebendo bolsa-aluguel no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), pois, segundo a subprefeitura, não há lugares disponíveis para
construção de habitação para receber toda esta demanda que está localizada no
perímetro do parque. Como possível alternativa, a CDHU construiu prédios de
apartamentos em Itaquera, bairro vizinho de São Miguel Paulista,

para receber

estes moradores, porém, o conjunto foi invadido e quando os invasores foram
expulsos, houve vandalismo, e se tornou inabitável. Assim, a CDHU está reformando
o conjunto habitacional inteiro para que estes moradores entrem em sua nova
moradia.
No entanto, a subprefeitura alega estar construindo em Itaquera por não ter
área para construir em São Miguel e que está negociando terrenos com empresas
falidas da região. Desta forma, com o Plano Diretor aprovado, teremos terrenos
disponíveis para novas moradias e somado a um Plano Local, fortaleceria solucionar
a maior parte dos problemas habitacionais que enfrentamos.

20

Conforme Decreto nº 59.531/2013, publicado no Diário Oficial do Estado dia 14 de
setembro. (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, 2013).
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Atualmente, a prefeitura de São Paulo está trabalhando com o perímetro
Água Vermelha 2 que interfere diretamente com a área do Parque Várzeas. Neste
perímetro, três favelas serão removidas, num total de 1.575 domicílios.
d) Plano Municipal de Habitação 2009-2024 - No PMH, além dos perímetros de ação
integrada, existem mais 07 assentamentos que ficaram fora desses perímetros. Esta
exclusão se deu a três fatores: distanciamento/isolamento geográfico dos demais
assentamentos, necessidade de intervenção mais adiantada - por risco - do que os
demais assentamentos próximos, ou por demandar ações de regularização fundiária
que podem correr em paralelo com as ações de urbanização dos perímetros vizinhos
(SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, 2011, p. 140).
Comparando o levantamento do IBGE de aglomerados subnormais e o PMH,
estes sete assentamentos que não constam na provisão e representam 1.428
domicílios da qual considero 1072 para urbanização simples, 149 para urbanização
complexa, 149 domicílios para em déficit, necessitando de novas moradias.
Para as favelas, o PMH considerou as que serão realizadas obras pontuais e
obras de urbanização e regularização.
Dentre o déficit levantado pelo PMH, foi considerado intervenções nas
unidades consideradas prioritárias, variando de 10% à 20% a quantidade de
domicílios para provisão - conforme tabela 9.

8.2 Demanda de Terra para Novas Moradias
Segundo Denaldi (2009), podem existir eventuais imprecisões decorrentes da
delimitação de setores censitários que sejam muito extensos. Alguns setores
censitários definidos pelo IBGE, abrangem favelas, mas são considerados normais
porque na composição do setor, predominam características de bairros formais ou
regulares. Assim, pode-se afirmar que os dados sobre os assentamentos precários
estimados com base nos setores subnormais do IBGE apresentam uma tendência à
subestimação.
Comparando a quantidade de domicílios do IBGE com o PMH, temos uma
diferença de 06 unidades sendo o IBGE para mais. A favela Pantanal, no distrito do
Jardim Helena, foi desconsiderada no Habisp e não consta no PMH, pois trata-se de
uma região em que parte foi urbanizada e parte removida.
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Este estudo toma como referência as informações do PMH no que diz
respeito a precariedade habitacional e, portanto, os cálculos para sugestão de
construção de moradias tem como base inicial o PMH somado à minha análise caso
à caso, conforme Apêndice A.

8.3 Dimensionamento de Áreas
A solução mais viável de promover moradia em grande escala, no município
de São Paulo é verticalizando. Entretanto, Sanches e Moretti (2013) comentam que
os conjuntos habitacionais foram marcados pela busca do baixo custo a qualquer
custo. Os terrenos , de modo geral, estão afastados da área urbanizada e,
consequentemente, mais baratos.
O Plano Diretor vigente, para incentivar a construção de Habitação de
Interesse Social, permite um coeficiente de aproveitamento máximo de 4 - CAmáx.=
04. Em relação a área útil da habitação, a ideia inicial era considerar apartamentos
com 60 m², porém, a Lei n º 13.885/04 - Artigo

2º, XXVI, cita a área útil para

construção de HIS:
Habitação de Interesse Social – HIS é aquela destinada a famílias
com renda igual ou inferior a 6 salários mínimos ou com capacidade
de pagamento a ser definido, promoção pública ou conveniada com o
Poder Público, com padrão de unidade habitacional com um
sanitário, até uma vaga de garagem e área útil de, no máximo, 50 m²
, com possibilidade de ampliação quando as famílias beneficiadas
estiverem envolvidas diretamente na produção das moradias.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014b).

É preciso considerar também, uma metragem de área livre para circulação,
lazer, vagas para automóveis, entre outros. Neste caso, reservamos 20% do total da
área do terreno para esta finalidade. A área que sobra para construção foi dividida
pelo tamanho do apartamento que considerei 50 m² - metragem mínima confortável para chegarmos no número de unidades habitacionais.
A Tabela 15, apresenta o método de cálculo para saber o número máximo de
unidades habitacionais que cada Zeis poderá ocupar.
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Tabela 15 - Cálculo de número de unidades habitacionais por Zeis

Área (m²)
original

Distrito

ZEIS 2

9.450,58
3.734,73
30.602,36
16.396,20
7.129,93
12.464,26

20%

São Miguel
Paulista

L021
L022
L023
L024
L025
L072
¯
L018
L020

26.552,55
2.382,39
12.416,13

20%

9

121.129,13

Jardim
Helena
Jacuí
Total
Geral

C.A. máx. =
4 área a
construir
bruta (m²)

Área
livre
(20%)

Total (m²)
área à
construir
líquida(m²)

50m2 /
UH
(unid.)

37.802,32
14.938,92
122.409,44
65.584,80
28.519,72
49.857,04

30.241,86
11.951,14
97.927,55
52.467,84
22.815,78
39.885,63

605
239
1.959
1.049
456
798

20%

106.210,20
9.529,56
49.664,52

84.968,16
7.623,65
39.731,62

1.699
152
795

20%

484.516,52

387.613,22

7.752

20%
20%
20%
20%
20%

20%

Fonte: Elaborado pela Autora (2014)

Metragem
máxima para
construção

Número
máximo
de UHs

A partir deste cálculo, podemos conhecer o máximo de ocupação de cada Zeis
e principalmente o número de domicílios que a subprefeitura consegue atender.
Conforme

apresentado

anteriormente

na

Tabela

15

-

Identificação

dos

Assentamentos - o déficit interno das favelas de São Miguel Paulista é de 4.898
domicílios, sem contar o déficit fora dos assentamentos - que não contempla neste
trabalho. Isto significa que as Zeis do Plano Diretor resolve o déficit interno, porém,
deve-se lembrar que para o cálculo de construção de novas moradias, foi
considerado o máximo de ocupação - coeficiente 4.
Assim como no município de São Paulo, a subprefeitura de São Miguel Paulista
também tem dificuldades de encontrar terras aptas para construção de HIS. Além de
não haver terra disponível suficiente, também há a dificuldade de negociá-las no
preço acessível para o padrão da população de baixa renda. Segundo o
Departamento de Habitação da Subprefeitura de São Miguel Paulista, o metro
quadrado do terreno custa entre R$ 900 à R$ 1.000,00 e, neste valor, não se
consegue produzir moradia para famílias de 0 à 3 s.m.. Para atingir as metas de

Núm
máx
unid
con
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custos do HIS, o ideal é que o valor do terreno esteja entre R$ 400,00 à R$ 450,00 o
metro quadrado.
Outro fator importante é a localização dos lotes, pois os terrenos
financeiramente mais acessíveis, geralmente não estão em áreas urbanizadas, ou
em alguns casos, a infraestrutura é insuficiente para atender as necessidades
humanas.
Rolnik (2014), diz que a verticalização pode promover condições para que mais
pessoas morem em áreas da cidade com maior urbanidade, acesso a empregos,
equipamentos e serviços públicos, porém, isso não necessariamente precisa ser
feito gerando mais trânsito, ignorando a relação com o entorno e a paisagem
(APÊNDICE B)

8.4 Prioridade para Atendimento da Demanda por Novas Moradias
Diante da tamanha desproporção apresentada no gráfico 6, é necessário
priorizar o atendimento de moradia.
Conforme apresentado no Diagnóstico, o déficit habitacional básico da
subprefeitura de São Miguel Paulista é composto de duas demandas básicas, a
saber:


Demanda oriunda dos assentamentos precários - déficit habitacional dentro
dos assentamentos precários: 4.898 novas moradias; e



Demanda dispersa do déficit fora dos assentamentos precários: não
considerado.
A demanda oriunda de dentro dos assentamentos são mais vulneráveis,

muitas vezes ocupando áreas de risco, de preservação, ou mesmo vivendo em
moradias muito precárias. Há também o problema de muitas delas estarem
localizadas no Perímetro de Ação Integrada, discutido anteriormente e, desta forma,
este grupo teria prioridade. Ainda dentro deste grupo, temos as famílias à serem
remanejadas, sendo o ideal que estas, mesmo temporariamente, estejam próximas
de sua moradia oficial.
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No

grupo

que

está

fora

de

assentamentos

precários,

existem

aproximadamente 1.350 famílias que recebem bolsa aluguel oriundas da extinta
favela Pantanal e que estão aguardando nova moradia. Para os demais, pode-se
priorizar conforme a renda familiar e também, conforme cadastro na prefeitura.

8.5 Atendimento do Déficit por Inadequação
O déficit por inadequação habitacional corresponde à quantidade de moradias
que necessitam de intervenções de melhorias assegurando condições básicas de
habitabilidade (SAMORA et al., 2011).Neste déficit foi diagnosticado:
 Regularização Fundiária: 22.279 uhs, independente da terra ser pública ou

privada a regularização da posse é alcançada por meio de regularização
sustentável baseada em soluções jurídicas, físico-urbanísticas, sociais,
administrativas, ambientais e de registro imobiliário (DENALDI, 2009);
 Urbanização Simples: 2.047 uhs, demanda pouca ou nenhuma remoção

para implantação de infraestrutura urbana; e
 Urbanização Complexa: 7.682 uhs, necessita de maiores intervenções que

podem ser

desde

implantação

de

infraestrutura

como

tratar

de

reordenamento urbano (SAMORA et al., 2011).

8.6 Proposição para Atender o Déficit Habitacional
Segundo relato do Jornal Folha de São Paulo na matéria "A cidade dos
sonhos", urbanistas, arquitetos, engenheiros e gestores públicos, citaram o que
compõem uma cidade ideal para os moradores. Dentre algumas citações, destaco:

A cidade ideal reúne o que a vida tem de melhor, como
oportunidades de trabalho e cultura, sem o pior, como os
congestionamentos. Além de várias opções de transporte, as
áreas comerciais e residenciais são mescladas, o que distribui
melhor a população e evita a realização de grandes viagens. (A
CIDADE..., 2013).
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Campos Filho (2012), em seu livro Reinvente seu bairro, nos faz refletir sobre
a qualidade de vida urbana, no que ela depende em relação à organização do
espaço de uma cidade. Ao contrário do que podemos pensar, de que, o que temos
em nossa cidade não há como mudar, ele mostra que mesmos nos casos mais
desesperadores, de quase nenhuma qualidade de vida, como o viver em favelas, há
esperança de melhora significativa. Trata da moradia não no aspecto do ambiente
interno ou do desenho arquitetônico, mas sim o edifício como organização interna. A
ausência de quintais ou espaços de lazer privados no lote produz uma carência a
ser resolvida no espaço coletivo da rua ou da praça. No que diz respeito a produção
de comida e lavagem de roupas, não gera a necessidade de serviços com essa
finalidade nas proximidades, principalmente com relação a população de baixa
renda. O nível de renda e de estilos culturais de vida de cada família ou grupo social,
defini e estruturação dos bairros em relação de como eles estão servidos de
comércio e serviços, equipamentos de educação, lazer e cultura.
De acordo com Hesketh e Costa (1980), a pirâmide de Maslow21 apresenta o
que tendemos primeiro a satisfazer as nossas necessidades fisiológicas (fome, sede,
frio, abrigo); depois as de segurança (defesa, proteção); depois as sociais (amor e
reconhecimento); depois as de estima (reconhecimento, status) e por último as de
auto realização (desenvolvimento pessoal, conquistas), conforme Figura 9.

21

Abraham Maslow foi um psicólogo americano, falecido na década de 70, que dentre seus
extensos estudos ficou conhecido pela proposta de hierarquia de necessidades humanas,
batizada de Pirâmide de Maslow.
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Figura 9 - Pirâmide das necessidades de Maslow

Fonte: Dicas para escrever (2015)

O Quadro 4, apresenta algumas definições de distância, segundo literatura
dos autores Campos Filho (2012) e Santos (1988).
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Quadro 4 - Distribuição dos Equipamentos segundo Escalas Urbanas e Agentes de Implantação
Agente

Escalas urbanas
Equipamentos

Privado

Público

Vizinhança

P

M E

F Creche

x

P

M E

F Pré-escolar

x

P

M E

F

Escola de 1º
Grau

P

M E

F

Escola de 2º
Grau

x
x

x

P

M E

F

Centro de ação
social

x

x

P

M E

Unidade
F Básica
de
Saúde - UBS

x

x

x

x

P

Comércio e
serviços

x

Distância máxima confortável

Fonte

A proximidade desses equipamentos em relação à
moradia é desejável, de modo a permitir que a criança
com idade suficiente possa andar a pé sozinha em poucos
minutos e com segurança.

Campos
Filho (2012)

Bairro Cidade

Distância máxima confortável de 1000 metros.
Barros e
A ABNT - NBR 9284/86, classifica equipamentos de Rodrigues
esporte e lazer como:clube, estádio, ginásio de esporte, (2011, p.12),
piscina pública, parque e praças, dentre outros.
APUD,
Para que as UBS's atendam aos fins previstos na Lei
Santos
Federal 8.080/90, devem "servir aos bairros para (1988, p.158)
atendimentos frequentes e imediatos" numraio de
abrangência de 1000 metros de distância, ou seja, devem
estar locadas na escala do bairro.
800 metros tem sido a distância máxima definida como
Campos
cômoda para se andar a pé.
Filho (2012)

(P - privado, M - municipal, E - estadual e F - federal)
Fonte: Elaborado pela autora com dados de Barros e Rodrigues (2011, p. 12, apud SANTOS, 1988, p. 158)
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O objetivo desta proposição é visualizar, ainda que de forma simples, as
áreas destinadas para HIS e entender a questão da transferência das famílias em
relação as distâncias. Como já foi citado no capítulo anterior, as Zeis disponíveis,
além de insuficientes, estão distantes das famílias que estão em áreas precárias e
que, prioritariamente, necessitam de moradia.
Ainda há o fato de alguns terrenos estarem localizados em setores com pouca
infraestrutura, apesar da proximidade com transporte, comércio e serviços.
Entretanto, adotou-se como método, algo semelhante à análise caso a caso
das favelas no capítulo 5, onde preenchi a "Ficha de Caracterização das Áreas" vide Apêndice A. Elaborei uma "Ficha de Sugestão de Transferência de Domicílios
dos Aglomerados Subnormais para as Zeis 2", analisando da mesma forma, caso a
caso todas as áreas oferecidas pelo Plano Diretor e também o terreno da extinta
empresa Papeloc que não consta no PDE, mas a subprefeitura há o decreto para
construir HIS.
Para avaliar os equipamentos públicos - escolas públicas, creches, hospitais
públicos, áreas de lazer - ,e comércio e serviços - padaria, farmácia, mercados,
cabeleireiro, oficina mecânica, entre outros -, utilizei como metodologia densidades
baixa, média e alta, sendo para baixa considerado quando não há todos os
equipamentos ou serviços considerados necessários para suporte diário das nossas
necessidades, e também para distâncias com raio maior de 500 metros. À medida
em que há mais opções de escolas, hospitais, comércio e serviços, a densidade vai
aumentando para média até alta.
A Tabela 16, apresenta a localização de cada ZEIS com o resumo das
informações apresentadas na tabela anterior e também a indicação de transferência
das unidades habitacionais. Trata-se uma sugestão de transferência das famílias,
numa tentativa de permanecer na mesma subprefeitura.
Como método, foi considerado as ZEIS mais próximas e mais urbanizadas e
dividi em duas categorias: prioritárias, para as famílias que já estão no bolsa aluguel
aguardando moradia e em seguida para o déficit dentro das favelas; secundárias,
para as famílias que estão fora das favelas.
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Os assentamentos dentro das favelas que estão como prioritárias, estão
localizadas no APA do Tietê e estão no Perímetro de Ação Integrada - PAI - do
Parque Várzeas do Tietê.

124
Tabela 16 - Cálculo de número de unidades habitacionais por Zeis

continua

125
continuação

continua

126
conclusão

Fonte: Elaborado pela autora (2014)
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A visível transformação de São Miguel Paulista em relação à empregos e
mobilidade, traz uma reflexão do que ela pode se tornar em poucos anos. Como
tratado ao longo deste trabalho, os projetos públicos implantados que interferem na
subprefeitura, são um sinal para termos atenção e controle com o crescimento da
região: a estrada Nova Jacu Pêssego que interliga regiões distantes e permite
instalações de novas empresas promovendo economia e atraindo moradia para
próximo delas; a implantação do Parque Várzeas do Tietê que propõe lazer e
qualidade ambiental, mas que para isto será necessário remover milhares de
famílias; e, a futura instalação da UNIFESP na subprefeitura vizinha, mas que
interfere significativamente com São Miguel, no qual um equipamento de grande
porte integra não só o local instalado como também seu entorno e demandará mais
habitações, maior mobilidade e, mais comércios e serviços que darão suporte à
universidade. Há também, o Plano Diretor recentemente aprovado que, embora seja
uma ferramenta importante para a transformação da cidade, não garante mudanças
por si só, sendo necessário estar acompanhada de outros planos urbanísticos; e o
Plano Municipal de Habitação, em vigor, que traz um planejamento urbano para os
próximos anos, fazendo intervenções nas áreas precárias de São Paulo.
Os distritos que formam a subprefeitura de São Miguel Paulista mostraram-se
heterogêneos com condições diferentes entre eles. Os distritos de Vila Jacuí e São
Miguel tem crescido com novas áreas de lazer - fruto da compensação das obras da
Marginal -, novas empresas devido a implantação da Nova Jacú Pêssego - Arco do
Futuro - e, com a construção de prédios residenciais. As poucas e pequenas favelas
que existem, estão espalhadas por todos os lados e são os distritos que estão
concentradas as ZEIS 2. O distrito do Jardim Helena tem um panorama diferente:
possui a menor área dos três distritos, entretanto, tem uma formação linear que
percorre boa parte do rio Tietê, onde formaram-se as maiores favelas de São Miguel
Paulista, localizadas próximas umas das outras e, consequentemente, encontra-se a
maior precariedade habitacional.
Este trabalho buscou mostrar os efeitos negativos, principalmente, impacto
causado na vida das pessoas, principalmente de baixa renda, causado pela
implantação das obras viárias. Para estas importantes obras, existe a preocupação
de compensação ambiental exigido pelo EIA/RIMA, porém, como estudado em São
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Miguel Paulista, esta compensação ambiental afetou diretamente milhares de
moradores de baixa renda que estão sendo expulsos de sua moradia. A questão não
é o fato destas famílias estarem irregulares e muitas vezes em risco, mas o que se
percebe é que elas estão saindo como vítimas de uma compensação ambiental e
não por um planejamento de melhoria habitacional.
O efeito social decorrente da implantação de mobilidade é positivo quando o
governo controla o crescimento da assentamentos precários e quando propõe
habitação de qualidade, inserida na cidade e, não distante dos equipamentos
urbanos. Porém, o fato de não se dar a devida importância no que diz respeito a
moradia digna, pode causar efeitos negativos para a sociedade. Exemplo disto, seria
evitar a descontinuidade na prestação de políticas públicas, como a educação, no
qual o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aponta que não pode haver
ruptura nos serviços públicos em programas de atendimento, como as escolas.
Outro efeito que a população diz se sentir prejudicada, é a falta de
descumprimento de prazos para entrega das novas moradias. Exemplo citado neste
trabalho dos antigos moradores da favela Pantanal que por mais de cinco anos
aguardam receber moradia.
A análise das Zeis do Plano Diretor e do PMH à luz de São Miguel Paulista,
nos leva a ter a real dimensão do que podemos esperar para os próximos anos.
Quando procurou-se analisar os cenários apresentados neste trabalho, pôde-se
observar o tamanho do déficit habitacional dentro das favelas e a quantidade de
superfície que temos para ocupar com novas moradias. O resultado está tão
distante, que dá a impressão de ter sido quase que desnecessário, mas por outro
lado, mostra o quanto as Zeis 2 é insuficiente e pode-se notar que só atende o déficit
proveniente das favelas e o mínimo do déficit fora delas, que nem foi considerado,
sendo preciso pensarmos em outros programas para construção de moradia. Hoje
há muito mais ZEIS 1 ocupadas do que de vazios e isso significa um problema pois
não se urbaniza favelas sem áreas para provisão. Outro ponto que se percebe com
este estudo é que quanto mais ZEIS no entorno da favela, menor será o impacto das
famílias ao serem remanejadas ou removidas; não basta só conseguir produzir o
máximo de unidades habitacionais adensando o local, é necessário verificar como
está o entorno e prepará-lo quanto a infraestrutura básica, equipamentos públicos,
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comércio e serviços para suportar as novas famílias sem trazer transtornos na
região.
Foi considerado neste trabalho, a possibilidade de produzir moradia nas
subprefeituras vizinhas, como por exemplo, Itaim Paulista, onde o Plano Diretor
aponta nove áreas para construção de HIS. Apesar de ser outra subprefeitura, a
distância de deslocamento - em metros - seria menor.
Em relação à análise do PMH, tratou-se de um exercício intenso, já que a
verificação foi feita favela por favela. Primeiro, comparei o número dos domicílios do
PMH com o IBGE que praticamente não houve diferença, ao contrário de muitos
casos estudados, e conforme já discutido, o PMH considerou um percentual para
provisão, que não necessariamente corresponde a quantidade ideal necessária. O
exercício individual feito e apresentado no Apêndice A deste trabalho, mostra que as
necessidades em atender a precariedade é muito maior do que apresentada pelo
PMH.
O resultado desta dissertação nos desperta em saber o quanto São Miguel
Paulista está longe de alcançar a erradicação da precariedade habitacional. A
condição

na

qual

se

encontra

é

resultante

da

nossa

condição

de

subdesenvolvimento e não de uma decorrência natural do crescimento acelerado
resultando na aglomeração urbana.
A questão urbana está associada às políticas econômicas que precisam ter
uma redistribuição de renda mais justa, precisa haver continuidade nas gestões
públicas para que estas intervenções necessárias não se interrompam e,
novamente, se pensar em outros programas para aquisição de habitação de
interesse social. Os recursos assistenciais como o bolsa aluguel não parecem ser o
método mais adequado e não são poucos os casos em que as famílias acabam
usando este auxílio para adquirir moradia em outra favela ou até mesmo retornar
àquela em que foi retirada.
São Paulo é uma cidade de constantes transformações, mas é preciso pensar
nas consequências destas transformações. Crescer sem planejamento e sem
gestão, construir casas e não construir bairros, permitir que a especulação
imobiliária dite as regras do crescimento urbano, nos torna cada vez mais distantes
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de um desenvolvimento estruturado e de qualidade. Sempre correndo para resolver
as pendências e não preparando para o futuro.
Portanto, implantar obras viárias para "resolver" o problema da mobilidade
urbana e pensar somente em obras de compensação ambiental, só agrava mais o
problema social. Não há um estudo voltado à atender a sociedade principalmente de
baixa renda. O Rodoanel, a Nova Jacú Pêssego e o Parque Várzeas do Tietê são
obras que geraram milhares de desapropriações e que estão longe de solucionarem
o problema da moradia.
Não há a pretensão de resolver todos as solicitações dos moradores de baixa
renda, mas sim, a intenção de se ter uma preocupação com uma população no qual
dependemos dela - são domésticas, porteiros, manicures e também profissionais
com formação superior.
Parece que estamos num círculo: o problema da mobilidade está em quase
toda a região metropolitana de São Paulo e as famílias estão sendo removidas cada
vez mais distantes porque não há espaço físico com preço que possa ser absorvido
no orçamento do projeto para produção de moradia conforme a demanda.
Consequentemente, São Paulo, precisa de mão de obra, muitas vezes mais barata,
que é encontrada exatamente nesta população cada vez mais longe. São pessoas
que saem de casa de madrugada e retornam somente a noite de tão distante que
está seu emprego. Até quando?
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APÊNDICE A - Ficha de Caracterização da
Área
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Ascenso Fernandes

( x ) Favela

Endereço: Rua Ascenso Fernandes

(

) Favela à remover

Área (m²): 5.328,64

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 80

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 285

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,56

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 08 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 64 (80%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 1

) Terreno acidentado
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Jardim Maia II

( x ) Favela

Endereço: Rua Cereja

(

) Favela à remover

Área (m²): 11.750,22

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 150

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 524

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,49

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 00 (0%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 60 (40%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 1

) Terreno acidentado
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Mikail

( x ) Favela

Endereço: Rua Doutor Pedro Mikail

(

) Favela à remover

Área (m²): 2.611,38

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 60

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 315

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 5,25

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 06 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 30 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 1. Demais domicílios aparentam boas
condições de habitabilidade.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Observações
Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Parque Paulistano
Endereço: Rua Adriano Seabra x Av. Valle

( x ) Favela

Área (m²): 10.451,08

(

) Favela à remover

Domicílios - PMH: 100

(

) Favela titulada

População - IBGE: 502

(

) Loteamento irregular

Média hab/domicílio: 5,02

(

) Loteamento urbanizado com auto

Provisão de domicílios PMH: 10 (10%)

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Análise de domicílios: 30 (30%)

(

) Núcleo urbanizado

Padrão Construtivo

Pavimentação

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Asfalto

( x ) Padrão consolidável

(

) Cimento

( x ) Terra / cascalho
(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística
Características Topográficas

( x ) Rede de água potável
( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

(

( x ) Energia elétrica

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

(

(

) Encosta

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 1. Há um contraste significativo entre
domicílios rústicos e domicílios com boas condições de moradia, porém, os domicílios
urbanizados é predominante.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Afoxé

( x ) Rede de água potável

Endereço: Rua Borboleta Amarela

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

Área (m²): 510,16

( x ) Energia elétrica

Domicílios - PMH: 07*
População - IBGE: 651

Tipo de Assentamento - Intervenção

Média hab/domicílio: ?

( x ) Favela

Provisão de domicílios PMH: 01 (15%)
Análise de domicílios: 06 (90%)

Pavimentação
( x ) Asfalto

Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
(

) Padrão consolidável

Características Topográficas
(

) Terreno acidentado

( x ) Terreno plano e/ou declive suave
Observações
Localizada na
VERMELHA 2

área

do

PAI

-

ÁGUA

Esta área localiza-se na esquina da quadra
da favela em questão . Mesmo a
precariedade sendo
notória, não a
identifiquei na programação do PMH.
* Para o IBGE, a favela Afoxé possui 178
domicílios, sendo 3,65 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Dom Miguel de Bulhões

( x ) Favela

Endereço: Rua Dom Miguel de Bulhões

(

) Favela à remover

Área (m²): 5.945,36

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 70*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 738

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 11 (15%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 49 (70%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 2. * Para o IBGE, a favela possui 221
domicílios, sendo 3,33 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Eldorado

(

) Favela

Endereço: Rua Paranaíba

( x ) Favela à remover

Área (m²): 34.098,86

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 975*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1299

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 1,33

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 975 (100%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 975 (100%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Cimento

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Terra / cascalho

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Está em APP ou APA

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

Observações
Localizada na
VERMELHA 2

área

do

PAI

Região predominantemente
encostado a APA do Tietê.

-

ÁGUA

precária

e

* Para o IBGE, a favela possui 381
domicílios, sendo 3,41 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Favela da Paz

( x ) Está em APP ou APA

Endereço: Rua dos Mururés
Área (m²): 76.549,66

Tipo de Assentamento - Intervenção

Domicílios - PMH: 250*

( x ) Favela à remover

População - IBGE: 2216
Média hab/domicílio: 8,86

Pavimentação

Provisão de domicílios PMH: 250 (100%)

( x ) Asfalto

Análise de domicílios: 200 (80%)

( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo

Características Topográficas

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
( x ) Padrão consolidável
Observações
Localizada na
VERMELHA 2

área

do

PAI

-

ÁGUA

Região predominantemente precária e
encostado a APA do Tietê. A área oposta ao
rio, está urbanizada, com calçada e asfalto
adequado.
* Para o IBGE, a favela possui 614
domicílios, sendo 3,61 hab/uh.

( x ) Terreno plano e/ou declive suave
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Jardim São Martinho

( x ) Favela

Endereço: Rua Borboleta Amarela

(

) Favela à remover

Área (m²): 30.585,74

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 240*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1092

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 4,55

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 36 (15%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 120 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

) Terreno acidentado

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

( x ) Está em APP ou APA**

(

) Desnível em relação à malha urbana

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 2
* Para o IBGE, a favela possui 298 domicílios, sendo 3,66 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: José Martins Lisboa

( x ) Favela

Endereço: Av. José Martins Lisboa

(

) Favela à remover

Área (m²): 2.656,66

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 24*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 454

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 4 (17%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 8 (30%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

) Terreno acidentado

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

( x ) Está em APP ou APA**

(

) Desnível em relação à malha urbana

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 2. * Para o IBGE, a favela possui 120
domicílios, sendo 3,78 hab/uh. ** Encontra-se encostado à APA, porém a área a maior parte
está urbanizada.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais
Nome: Safira

Regularidade Urbanística

Endereço: Rua Safira / Rua Manima

( x ) Está em APP ou APA

Área (m²): 236.053,72
Domicílios - PMH: 1736*

Tipo de Assentamento - Intervenção

População - IBGE: 1742

( x ) Favela

Média hab/domicílio: ?
Provisão de domicílios PMH: 521 (30%)
Análise de domicílios: 1563 (90%)

Pavimentação
( x ) Asfalto
( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
(

) Padrão consolidável

Localizada na
VERMELHA 2

área

do

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave

PAI

-

ÁGUA

Região de extrema precariedade, encostado
a APA do Tietê. Mesmo os domicílios
opostos ao rio, percebe-se carência de
infraestrutura e inadequação habitacional.
Compreendo que 90% da favela deve ser
removida, sem condições de habitabilidade.
* Para o IBGE, a favela possui 482
domicílios, sendo 3,61 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Seabra

( x ) Favela

Endereço: Rua Tite de Lemos

(

) Favela à remover

Área (m²): 14.980,91

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 49*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1568

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 07 (14%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 30 (60%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

(

) Rede de água potável

(

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

(

) Energia elétrica

(

) Encosta

(

) Desnível em relação à malha urbana

( x ) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - ÁGUA VERMELHA 2
* Para o IBGE, a favela possui 405 domicílios, sendo 3,87 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Vila Aimore

( x ) Está em APP ou APA

Endereço: Rua Bernardo de Chaves Cabral
Área (m²): 50.407,45

Tipo de Assentamento - Intervenção

Domicílios - PMH: 350*

( x ) Favela à remover

População - IBGE: 746
Média hab/domicílio: 2,13

Pavimentação

Provisão de domicílios PMH: 350 (100%)

( x ) Cimento

Análise de domicílios: 350 (100%)

( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo

Características Topográficas

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
(

) Padrão consolidável

Observações
Localizada na
VERMELHA 2

área

do

PAI

-

ÁGUA

Região de extrema precariedade, encostado
a APA do Tietê. As habitações contornam a
área de APP e a área que possui asfalto e
energia elétrica é pequena e também
próxima à APP.
Compreendo que 100% da favela deve ser
removida, sem condições de habitabilidade.
* Para o IBGE, a favela possui 205
domicílios, sendo 3,64 hab/uh.

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

151

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Beatriz

( x ) Favela

Endereço: Rua Marmorata

(

) Favela à remover

Área (m²): 7.267,10

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 80*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 183

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 2,28

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 08 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 56 (70%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

(

) Rede de água potável

(

) Terreno acidentado

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7
* Para o IBGE, a favela possui 48 domicílios, sendo 3,81 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Chazinho

( x ) Favela

Endereço: Rua Chá dos Jesuítas

(

) Favela à remover

Área (m²): 22.092,69

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 80*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 680

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 8,50

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 08 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 64 (80%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Cimento

( x ) Padrão consolidável

( x ) Terra / cascalho
(

Regularidade Urbanística

) Paralelepípedo
Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

(

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

) Terreno acidentado

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7
* Para o IBGE, a favela possui 190 domicílios, sendo 3,57 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Domitila D'abril

( x ) Favela

Endereço: Rua João Nicário Eleutério

(

) Favela à remover

Área (m²): 4.397,53

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 45*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 789

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 05 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 23 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7
* Para o IBGE, a favela possui 232 domicílios, sendo 3,40 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Santa Davina

( x ) Favela

Endereço: Rua Santa Davina

(

) Favela à remover

Área (m²): 18.869,65

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 70*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 604

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 8,63

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 07 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 35 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7. * Para o IBGE, a favela possui 166 domicílios,
sendo 3,64 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Observações
Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Vila Nitro Operária
Endereço: Rua Cumaru x Rua Corvina

(

) Favela

Área (m²): 699,76

( x ) Favela à remover

Domicílios - PMH: 02*

(

) Favela titulada

População - IBGE: 477

(

) Loteamento irregular

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado com auto

Provisão de domicílios PMH: 02 (100%)

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Análise de domicílios: 02 (100%)

(

) Núcleo urbanizado

Padrão Construtivo

Pavimentação

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Asfalto

(

(

) Cimento

) Padrão consolidável

( x ) Terra / cascalho
(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística
Características Topográficas

(

) Rede de água potável

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

(

(

) Energia elétrica

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

(

) Está em APP ou APA

(

) Encosta

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Terreno acidentado

Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7. * Para o IBGE, a favela possui 175 domicílios,
sendo 2,72 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Vila Progresso

( x ) Rede de água potável

Endereço: Rua Inajá-Guaçu

( x ) Energia elétrica

Área (m²): 24.730,98
Domicílios - PMH: 110*
População - IBGE: 1654

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela

Média hab/domicílio: ?
Provisão de domicílios PMH: 11 (10%)
Análise de domicílios: 88 (80%)

Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
( x ) Padrão consolidável

Observações
Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7
Região precária em sua maior parte, com
alguns domicílios rústicos.
* Para o IBGE, a favela possui 478
domicílios, sendo 3,46 hab/uh.

Pavimentação
( x ) Asfalto

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais
Nome: Vila Xavantes

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela

Endereço: Rua Mangue Vermelho
Área (m²): 7.290,49

Pavimentação

Domicílios - PMH: 250*

( x ) Asfalto

População - IBGE: 618

( x ) Paralelepípedo

Média hab/domicílio: 2,47
Provisão de domicílios PMH: 25 (10%)
Análise de domicílios: 200 (80%)

Características Topográficas
(

) Terreno acidentado

( x ) Terreno plano e/ou declive suave
Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
( x ) Padrão consolidável
Observações
Localizada na área do PAI - ITAQUERA 7
Domicílios de padrão irregular, alguns
rústicos, com iluminação e ventilação
precária.
* Para o IBGE, a favela possui 178
domicílios, sendo 3,47 hab/uh.

(

) Encosta

( x ) Desnível em relação à malha urbana
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Maria Santana

( x ) Favela

Endereço: Rua Flor de Cachimbo

(

) Favela à remover

Área (m²): 22.868,01

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 262*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 182

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 52 (20%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 131 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

( x ) Padrão consolidável

( x ) Terra / cascalho
(

Regularidade Urbanística

) Cimento
) Paralelepípedo

Características Topográficas

(

) Rede de água potável

(

) Terreno acidentado

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 2
* Para o IBGE, a favela possui 55 domicílios, sendo 3,31 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais
Nome: Dendezeiro

Regularidade Urbanística
( x ) Energia elétrica

Endereço: Rua Dendezeiro
Área (m²): 3.620,75
Domicílios - PMH: 65

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela

População - IBGE: 236
Média hab/domicílio: 3,63

Pavimentação

Provisão de domicílios PMH: 7 (10%)

( x ) Cimento

Análise de domicílios: 65 (100%)

( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo

Características Topográficas

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

(

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

) Padrão consolidável

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3
Região extrema precariedade, sendo
possível remanejamento total ou quase total
dos domicílios para urbanização.

) Terreno acidentado
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Jardim das Camélias

( x ) Favela

Endereço: Rua Carlos Jevas

(

) Favela à remover

Área (m²): 3.410,81

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 65

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1384

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 13 (20%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 26 (40%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

( x ) Terreno acidentado

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3. * Para o IBGE, a favela possui 414 domicílios, sendo
3,34 hab/uh. Região com alguns domicílios rústicos, porém, consolidáveis.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Jardim Guarani

(

) Favela

Endereço: Rua Pantanais do Mato Grosso

( x ) Favela à remover

Área (m²): 8.195,54

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 60*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1762

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: ?

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 60 (100%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 30 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

(

) Rede de água potável

(

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

(

) Energia elétrica

(

) Encosta

(

) Desnível em relação à malha urbana

( x ) Está em APP ou APA**

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3. * Para o IBGE, a favela possui 683 domicílios, sendo
2,60 hab/uh. ** Parte da área possui viaduto, porém, a rua tem asfalto e energia elétrica.
Demais áreas não apresentam precariedade significativa para remoção.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Jardim São Carlos

( x ) Rede de água potável

Endereço: Rua João Tavares

( x ) Energia elétrica

Área (m²): 22.046,10
Domicílios - PMH: 450*
População - IBGE: 833

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela titulada

Média hab/domicílio: 1,85
Provisão de domicílios PMH: 45 (10%)
Análise de domicílios: 405 (90%)

Pavimentação
( x ) Asfalto
( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
(

) Padrão consolidável

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3
Região extrema precariedade, rústicos,
sendo possível remanejamento total ou
quase total dos domicílios para urbanização.
* Para o IBGE, a favela possui 189
domicílios, sendo 4,40 hab/uh.

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Mirassol do Oeste

( x ) Favela

Endereço: Rua Mirassol do Oeste

(

) Favela à remover

Área (m²): 26.613,00

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 250*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1301

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 5,20

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 25 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 200 (80%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

(

) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Cimento

( x ) Padrão consolidável

( x ) Terra / cascalho
(

Regularidade Urbanística

) Paralelepípedo
Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

(

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

) Terreno acidentado

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3. * Para o IBGE, a favela possui 362 domicílios, sendo
3,59 hab/uh. Região sem asfalto, sem calçada e precária
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Parque Guarani Mogno

( x ) Favela

Endereço: Rua Itambé

(

) Favela à remover

Área (m²): 39.682,34

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 250*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 659

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 2,64

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 25 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 150 (60%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

(

( x ) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado
) Encosta

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3 * Para o IBGE, a favela possui 191 domicílios, sendo
4,09 hab/uh. Região com mescla de domicílios rústicos e domicílios consolidáveis. Também
apresenta carência de infraestrutura em boa parte da favela.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Ventura Branco

(

) Rede de água potável

Endereço: Rua Ventura Branco

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

Área (m²): 9.828,60

(

) Energia elétrica

Domicílios - PMH: 120*
População - IBGE: 638
Média hab/domicílio: 5,32

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela à remover

Provisão de domicílios PMH: 120 (100%)
Análise de domicílios: 120 (100%)

Pavimentação
( x ) Cimento

Padrão Construtivo

( x ) Terra / cascalho

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
(

) Padrão consolidável

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3
Região extrema precariedade e rústicos.
Considero área de total remoção.
* Para o IBGE, a favela possui 181
domicílios, sendo 3,52 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Vila Joia

( x ) Favela

Endereço: Rua Arareura

(

) Favela à remover

Área (m²): 7.372,00

(

) Favela titulada

Domicílios - PMH: 80*

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 456

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 5,70

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: 08 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 32 (40%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Localizada na área do PAI - JACU 3. * Para o IBGE, a favela possui 128 domicílios, sendo
3,56 hab/uh. Região com mescla de domicílios rústicos e domicílios consolidáveis.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais
Nome: Gruta das Princesas

Regularidade Urbanística
( x ) Está em APP ou APA**

Endereço: Rua Gruta das Princesas
Área (m²): 76.549,66
Domicílios - PMH: 450*

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela à remover

População - IBGE: 555
Média hab/domicílio: 1,23

Pavimentação

Provisão de domicílios PMH: 450 (100%)

( x ) Cimento

Análise de domicílios: 450 (100%)

( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
( x ) Padrão consolidável
Observações
Localizada na área do PAI - TRÊS PONTES 2
Região precária em sua maior parte, com
predominância domicílios rústicos. Algumas
áreas apresentam melhores condições de
moradia.
* Para o IBGE, a favela possui 155
domicílios, sendo 3,58 hab/uh.
** Favela contorna boa extensão do rio Tietê

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais
Nome: Vanderlei do Prado

Regularidade Urbanística
( x ) Está em APP ou APA**

Endereço: Rua Agostinho Alves Marinho
Área (m²): 11.797,90
Domicílios - PMH: 180*

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela à remover

População - IBGE: 322
Média hab/domicílio: 1,79

Pavimentação

Provisão de domicílios PMH: 180 (100%)

( x ) Asfalto

Análise de domicílios: 180 (100%)

( x ) Terra / cascalho

Padrão Construtivo
( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
(

) Padrão consolidável

Observações
Localizada na área do PAI - TRÊS PONTES 2
Região precária em sua maior parte, com
predominância domicílios rústicos.
* Para o IBGE, a favela possui 84 domicílios,
sendo 3,83 hab/uh.
** Favela contorna boa extensão do rio Tietê

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Regularidade Urbanística

Nome: Roland Berigan

( x ) Rede de água potável

Endereço: Rua Rafael Zimbardi

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

Área (m²): 19.552,85

( x ) Energia elétrica

Domicílio - PMH: 150
População - IBGE: 1004
Média hab/domicílio: 6,69

Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Núcleo urbanizado

Provisão de domicílios PMH: 30 (20%)
Análise de domicílios: 90 (60%)

Pavimentação
( x ) Asfalto

Padrão Construtivo

( x ) Terra / cascalho

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
( x ) Padrão consolidável

Características Topográficas
( x ) Terreno plano e/ou declive suave

Observações
Descrita no PMH como ÁREA ISOLADA (não faz parte do PAI), faz parte do grupo "núcleos
urbanizados". Para o Habisp e para o IBGE, ainda é considerado como favela. As imagens
mostram que há infraestrutura, porém, os domicílios aparentam serem rústicos e precários
em sua maioria.
* Para o IBGE, a favela possui 289 domicílios, sendo 3,47 hab/uh.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: São Miguel Paulista

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Ida Vanussi Puntel

( x ) Favela - IBGE

Endereço: Rua Ida Vanussi Puntel

(

) Favela à remover

Área (m²): 1.873,05

(

) Favela titulada

Domicílios - IBGE: 339

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 1096

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,23

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 170 (50%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

(

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

) Terreno acidentado

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Observações
Área pequena e, conforme imagem aérea no Habisp, não consta 339 domicílios como
apresentado pelo IBGE. Apesar dos domicílios apresentarem precariedade, não há
necessidade de remoção ou remanejamento. Considero urbanização simples.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Jardim Limoeiro

( x ) Favela - IBGE

Endereço: Avenida Padre Orlando Nogueira

(

) Favela à remover

Área (m²): 2.934,65

(

) Favela titulada

Domicílios - IBGE: 179

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 607

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,39

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 50 (28%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

( x ) Terreno acidentado

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

(

) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

( x ) Está em APP ou APA

(

) Desnível em relação à malha urbana

Observações
Apesar dos domicílios apresentarem precariedade, não há necessidade de remoção ou
remanejamento. Considero urbanização simples em 28% da área.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Observações
Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Mari
Endereço: Rua Américo Sugai

( x ) Favela - IBGE

Área (m²): 227,84

(

) Favela à remover

Domicílios - IBGE: 237

(

) Favela titulada

População - IBGE: 640

(

) Loteamento irregular

Média hab/domicílio: 2,70

(

) Loteamento urbanizado com auto

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Análise de domicílios: 24 (10%)

(

) Núcleo urbanizado

Padrão Construtivo

Pavimentação

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Asfalto

( x ) Padrão consolidável

(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística
Características Topográficas

( x ) Rede de água potável
( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno acidentado

( x ) Energia elétrica

(

) Terreno plano e/ou declive suave

(

(

) Encosta

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Área pequena com padrão construtivo consolidável em sua maioria. Não aparenta ter 237
domicílios como aponta o IBGE. Considero urbanização simples, sem remanejamento ou
necessidade de remoção.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Praça Machacaris

( x ) Favela - IBGE

Endereço: Praça Machacaris

(

) Favela à remover

Área (m²): 1.685,57

(

) Favela titulada

Domicílios - IBGE: 62

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 196

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,16

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 25 (40%)
Pavimentação
Padrão Construtivo

( x ) Asfalto

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)

(

) Cimento

( x ) Padrão consolidável

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Região pequena e aparentemente com obras pontuais.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: São Camilo

(

) Favela - IBGE

Endereço: Rua Rainha do Bosque

(

) Favela à remover

Área (m²): 1.461,69

(

) Favela titulada

Domicílios - IBGE: 280

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 902

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,22

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 25 (20%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

( x ) Terreno acidentado

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

(

) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

Região com padrão construtivo consolidável, não aparentando necessidade de intervenções
complexas.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Vila Jacuí

Dados Gerais

Tipo de Assentamento - Intervenção

Nome: Sítio da Casa Pintada

( x ) Favela - IBGE

Endereço: Rua Guamirim

(

) Favela à remover

Área (m²): 2.889,63

(

) Favela titulada

Domicílios - IBGE: 33

(

) Loteamento irregular

População - IBGE: 120

(

) Loteamento urbanizado com auto

Média hab/domicílio: 3,64

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

(

) Núcleo urbanizado

Análise de domicílios: 13 (40%)
Pavimentação
Padrão Construtivo
(

) Rústico (madeira / alvenaria precária)

( x ) Padrão consolidável

( x ) Asfalto
(

) Cimento

(

) Terra / cascalho

(

) Paralelepípedo

Regularidade Urbanística

Características Topográficas

( x ) Rede de água potável

(

( x ) Sistema de esgoto / fossa aprovada

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

( x ) Energia elétrica

(

) Encosta

(

(

) Desnível em relação à malha urbana

) Está em APP ou APA

) Terreno acidentado

Observações
Área com infraestrutura, aparentemente não necessita de obras complexas.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Subprefeitura: SÃO MIGUEL PAULISTA
Distrito: Jardim Helena

Dados Gerais

(

) Favela titulada

Nome: Jetaíba

(

) Loteamento irregular

Endereço: Rua Jetaíba

(

) Loteamento urbanizado com auto

Área (m²): 2.656,66

(

) Loteamento urbanizado sem auto

Domicílios - IBGE: 298

(

) Núcleo urbanizado

População - IBGE: 1092
Média hab/domicílio: 3,66

Pavimentação

Provisão de domicílios PMH: sem provisão

( x ) Asfalto

Análise de domicílios: 149 (50%)

(

) Cimento

( x ) Terra / cascalho
Padrão Construtivo

(

) Paralelepípedo

( x ) Rústico (madeira / alvenaria precária)
( x ) Padrão consolidável

Características Topográficas
(

Regularidade Urbanística

) Terreno acidentado

( x ) Terreno plano e/ou declive suave

(

) Rede de água potável

(

) Encosta

(

) Sistema de esgoto / fossa aprovada

(

) Desnível em relação à malha urbana

( x ) Energia elétrica
( x ) Está em APP ou APA
Observações
Tipo de Assentamento - Intervenção
( x ) Favela - IBGE
(

) Favela à remover

Localizada à uma quadra do APA do Tietê e
encostada a favela Safira.
Boa parte apresenta padrão construtivo
consolidável, mas considero uma região
precária, com baixa infraestrutura e
possivelmente com intervenções mais
complexas.
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APÊNDICE B - ESTUDO DAS TIPOLOGIAS
PARA HIS
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Além de estudo da ocupação das áreas livres para construção de HIS,
também há exemplos de conjuntos habitacionais implantados com o objetivo de
mostrar que podemos fazer HIS sem a característica de habitação de baixa renda.
As

tipologias

arquitetônica

e

urbanística

além

de

constantemente

padronizadas, são também pobres, reforçando os processos de segregação sócioespacial. Houve uma radical padronização de projetos e alguns conceitos
transformaram-se em verdadeiros dogmas. Entre eles, a rejeição ao uso do
elevador, com a justificativa dos elevados custos de implantação e dos problemas de
gestão condominial do empreendimento social (SANCHES; MORETTI, 2013).
Com base na tese de Samora (2010), a unidade habitacional com o mínimo
de qualidade possui tipologia de 50 m² de área útil, composta de sala, cozinha, área
de serviço, banheiro e 2 dormitórios. A Fotografia 25 ilustra um exemplo do projeto
implantado na favela Vila Nova Jaguaré.

Fotografia 25 - Planta do Empreendimento Vila Nova Jaguaré - SP

Fonte: Samora (2010)

Ainda segundo Samora (2010), a implantação do edifício deve respeitar a
topografia do terreno, considerar área livre e o layout deve permitir circulação
adequada e segura aos moradores.
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Em relação ao aspecto arquitetônico e urbanístico, gostaria de destacar dois
exemplos de empreendimentos para população de baixa renda:
1º. Área dos Portais do Arquiteto Hector Vigliecca
O conjunto habitacional Área dos Portais, representa tipologia menos densa,
o prédio pode chegar até térreo mais três pavimentos, conforme Fotografia 26. O
projeto consistiu na reurbanização de parte dessa favela, tendo a legibilidade da
geografia e da infraestrutura pública como fator determinante na forma das
ocupações urbanas (VIGLIECCA, 2010).

Fotografia 26 - Implantação do empreendimento Área dos Portais

Fonte: Vigliecca (2010)

• Localização: A área denominada Colinas D’Oeste/Morro do Socó é a maior favela
do município de Osasco, encontra-se situada numa área de grande
declividade no Bairro Bonança, na divisa com o Município de
Barueri, próximo ao Rodoanel, região metropolitana de São Paulo.

• Habitações novas: 542 uhs com áreas de lazer, comércios e áreas esportivas.
• Data: entre 2007 e 2010
• Diferencial: - Os conjuntos foram compostos por várias tipologias no intuito de se
adequarem melhor à insolação, vistas, declividades, configuração e
qualificação das áreas públicas, e para obter uma diversidade que
permita a identificação natural de cada conjunto (VIGLIECCA, 2010).
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- Apesar destas variáveis, todos os elementos construtivos estruturais
têm a capacidade de se associarem convenientemente em solução de
continuidade e com módulos construtivos coincidentes que facilitarão
sua construção reduzindo os custos finais das obras (VIGLIECCA,
2010).
- Dentro das unidades, há uma diminuição de corredores internos de
circulação e o aumento da “área de serviço” que permitem o uso
apropriado principalmente para secagem das roupas. O déficit destas
áreas em vários conjuntos existentes transforma as fachadas externas
num grande varal, fator de degradação ambiental e exclusão quando
o comparamos com a cidade formal (VIGLIECCA, 2010).

As Fotografias 27 e 28 ilustram as tipologias do empreendimento. São
apartamentos de térreo mais 3 pavimentos e apartamentos de térreo mais 2
pavimentos.

Fotografia 27 - Tipologia de 3 pavimentos

Fotografia 28 - Tipologia de 2 pavimentos

Fonte: Vigliecca (2010)

Fonte: Vigliecca (2010)

2º. Conjunto Habitacional Jardim Edite da MMBB Arquitetos e Hereñú + Ferroni
Arquitetos
O conjunto habitacional Jardim Edite, tem tipologia mais densa, composta por
prédios altos e baixos , conforme Fotografias 29 e 30.
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Fotografia 29- Prédio com maior densidade

Fotografia 30 - Setor de serviços no térreo

Fonte: Kon (2013)

Fonte: Kon (2013)

• Localização: em São Paulo, no cruzamento das avenidas Engenheiro Luís Carlos
Berrini e Jornalista Roberto Marinho, junto à ponte Estaiada.
• Habitações: 252 uhs de 50m² e área total construída de 25.700m². O restauranteescola tem 850m², a unidade básica de saúde, 1300m², e a creche,
1400m² (MMBB

ARQUITETOS

E

HEREÑÚ

+

FERRONI

ARQUITETOS, 2013).
• Data: inaugurado em maio/2013
• Diferencial: - Para garantir a integração do conjunto de habitação social a sua rica
vizinhança, o projeto articulou a verticalização do programa de
moradia a um embasamento constituído por três equipamentos
públicos – restaurante escola, unidade básica de saúde e creche –
orientados tanto para a comunidade moradora como para o público
das grandes empresas próximas, inserindo o conjunto na economia e
no cotidiano da região.
O pavimento de cobertura desses equipamentos, como um térreo
elevado do condomínio residencial, interliga todos os edifícios
habitacionais em cada quadra, conferindo à convivência dos
moradores uma adequada reserva em meio à escala metropolitana da
área circundante (MMBB ARQUITETOS E HEREÑÚ + FERRONI
ARQUITETOS, 2013).

