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RESUMO 

As localizações periféricas adversas e a falta de infraestrutura que caracterizam os 

empreendimentos habitacionais de baixa renda, recentemente construídos, motivaram a 

elaboração desta tese de doutorado. Essa forma de produção do ambiente construído 

acontece também na cidade de São Paulo, interferindo em seu desenho urbano e no 

mercado imobiliário. Ocorrendo de forma crônica desde os anos 1970, com a aceleração da 

urbanização, o processo se intensificou até os dias de hoje. A realidade já foi diferente, mas 

seu legado parece não ter sido notado. Exemplos de arquitetura e urbanismo consagrados 

não foram utilizados como referências para o atual modelo de desenvolvimento. Este 

trabalho estuda algumas realizações da produção habitacional brasileira no período 

compreendido entre os anos 1930 e 1964, evidenciando alguns elementos definidores de 

sua reconhecida qualidade. A crescente complexidade do meio urbano implica em 

discussões mais profundas entre os agentes responsáveis pela produção habitacional. 

Assim, propõe-se aqui o conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano, com 

capacidade de articular soluções para a cidade. Também é proposto o uso da ferramenta de 

Metaprojeto Urbano como recurso que contribua para a realização de Projetos Indutores, 

ensejando dinâmicas mais interessantes e promissoras para o desenvolvimento urbano. 

Além de realizações nacionais, são estudadas também algumas experiências desenvolvidas 

no exterior, consideradas exemplares. No caso do Brasil, o Projeto de Intervenção Urbana 

Vila Leopoldina, atualmente em curso na cidade de São Paulo, serve como experimento de 

caráter empírico. À raiz de tal experimento propõem-se algumas questões para reflexão, 

quais sejam: Qual o coeficiente de adensamento adequado para empreendimentos 

habitacionais? Será possível que uma população em situação de vulnerabilidade arque com 

os custos de manutenção predial gerada por um investimento da envergadura de um Projeto 

Indutor de Desenvolvimento Urbano? As ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) 

demarcadas no zoneamento de São Paulo poderiam ser objeto de permuta, colaborando 

com a implantação de Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano? Fica aberta a 

discussão para outras questões que venham a ser suscitadas. 

  

Palavras chave: Metaprojeto Urbano, Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano, 

Desenvolvimento Imobiliário, Empreendimento Habitacional.  

 



 

 

ABSTRACT 

The adverse peripheral locations and the lack of infrastructure that characterize low-

income housing developments, recently built, motivated the elaboration of this doctoral 

thesis. This form of production of the built environment also happens in the city of São Paulo, 

interfering in its urban design and in the real estate market. Chronically occurring since the 

1970s, with the acceleration of urbanization, the process has intensified until today. The 

reality was different, but his legacy seems not to have been noticed. Examples of renowned 

architecture and urbanism were not used as references for the current development model. 

This work studies some achievements of Brazilian housing production in the period between 

the 1930s and 1964, showing some defining elements of its recognized quality. The 

increasing complexity of the urban environment implies deeper discussions between the 

agents responsible for housing production. Thus, the concept of Inductive Urban 

Development Project is proposed here, with the ability to articulate solutions for the city. It is 

also proposed to use the Urban Metaproject tool as a resource that contributes to the 

realization of Inductive Projects, giving rise to more interesting and promising dynamics for 

urban development. In addition to national achievements, some experiences developed 

abroad are also studied, considered exemplary. In the case of Brazil, the Vila Leopoldina 

Urban Intervention Project, currently underway in the city of São Paulo, serves as an 

empirical experiment. At the root of such an experiment, some questions are proposed for 

reflection, namely: What is the appropriate density coefficient for housing developments? Is it 

possible for a population in a situation of vulnerability to bear the costs of building 

maintenance generated by an investment of the size of an Inductive Urban Development 

Project? Could the ZEIS (Special Social Interest Zone) demarcated in the zoning of São 

Paulo be exchanged, collaborating with the implementation of Inductive Urban Development 

Projects? The discussion is open to other questions that may be raised. 

 

Keywords: Urban Metaproject, Inductive Urban Development Project, Real 

Estate Development, Housing Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho foi desenvolvido a partir da busca por meios capazes de melhorar a 

qualidade de empreendimentos habitacionais no Brasil. Imaginou-se que seria possível 

aproveitar melhor o empenho na sua viabilização, desde a demanda até a oferta por 

moradia. 

Existe uma crítica relativa à baixa qualidade desses empreendimentos, dada a 

tensão entre a iniciativa privada que as produz e o poder público fomentador. A 

consequência dessa tensão incide sobre o usuário, que fica sujeito ao processo de 

produção dos empreendimentos sem que dele possa participar. No entanto, isso parece 

poder ser revertido em prol de todos os interessados no processo de desenvolvimento 

imobiliário, através de uma melhor articulação de aspectos, como seu desenho urbano, sua 

viabilidade econômica e financeira e suas características legais. 

O mecanismo que pode ser definido por gestão democrática, é um instrumento 

capaz de aglutinar os anseios que compõem a criação de empreendimentos habitacionais e 

levar a uma modificação da legislação urbanística, com vistas a sua viabilização em regiões 

centrais, com boa localização e bem servida de infraestrutura. Inserido nesse mecanismo o 

usuário passa a ter papel protagonista. 

É necessário um contexto que embase legalmente a condução do diálogo entre as 

partes através de uma regulamentação de procedimentos de interface que a torne possível 

e equilibrada. O Plano Diretor de São Paulo (PDE) regulamenta o mecanismo da Gestão 

Democrática. Trata-se de uma forma de compartilhar a gestão entre o Poder Público e a 

sociedade. Fonseca de Campos (2016) faz uso de um exemplo desse tipo de gestão no 

projeto Byker Wall onde Ralph Erskine, o próprio arquiteto responsável pelo projeto, montou 

seu escritório na obra, para que fosse possível ouvir os usuários de forma direta. Em seu 

escritório, Erskine se reunia com os representantes dos moradores que viriam a residir no 

futuro empreendimento, para colher as informações que seriam as bases para o projeto. Ele 

concentrava as informações em um Projeto Piloto da implantação geral, em que fazia as 

adaptações necessárias, em função das consultas feitas ao longo de todas as fases do 

processo inicial. 

Com isso acredita-se ser possível vislumbrar as possibilidades oferecidas 
pelos processos participativos na construção habitacional, que venham a 
superar uma visão puramente produtivista, à procura de uma maior 
qualidade arquitetônica e urbanística do habitat (FONSECA DE CAMPOS, 
p. 24, 2016). 

Por outro lado, a ausência de debate entre os poderes e o usuário cria atritos entre 

as partes, como o celebre confronto entre Jane Jacobs e o planejador urbano Robert Moses, 

ocorrido em Nova York, quando ela encabeçou o movimento contrário à construção da 
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Lower Manhattan Expressway, que acabou por nunca se concretizar. Através de seu 

envolvimento com a comunidade, Jacobs induziu a preservação de bairros inteiros, como o 

West Village (Jacobs 1961). 

Tendo o poder público como articulador, o envolvimento do usuário pode colaborar 

com a melhoria da qualidade do empreendimento habitacional1. Sua inserção na trama 

urbana será feita de forma mais completa e legítima. Já a iniciativa privada contará com 

outros resultados da produção imobiliária, na medida em que seu virtuosismo redundar em 

maior valor agregado para seu produto. 

A pesquisa parte do estudo da produção habitacional no Brasil durante as décadas 

de 1930 a 1960, quando organizações de classes, como o IAPI (Institutos de 

Aposentadorias e Pensões dos Industriários), se ocupavam da tarefa de produzir e gerir os 

imóveis habitacionais de seus filiados. Segundo Nabil (2014), a produção era dotada de 

qualidade, havendo o olhar para sua inserção urbana, sua arquitetura e desenvolvimento de 

soluções. 

Com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) no ano de 1964, os IAPs e 

demais entidades similares foram extintas e a produção habitacional passou por um 

incremento na quantidade de unidades construídas que, no entanto, desconsiderava a 

qualidade arquitetônica e urbanística dos empreendimentos. 

Fundado no governo militar, o SFH (Sistema Financeiro de Habitação), 

desempenhou um importante papel junto ao mercado imobiliário nacional, como agente 

dinamizador da economia (BOTEGA, 2007). O BNH dispunha de mecanismos econômicos 

que visavam alcançar sua estratégia central, quais sejam, estimular a aquisição da casa 

própria e a construção de habitações de interesse social por meio da iniciativa privada.  

Sandra Cavalcanti foi sua primeira presidente e buscou consolidar o novo sistema de 

acesso à moradia, alterando do aluguel para a compra da casa própria. Essa lógica, embora 

convertesse o inquilino em proprietário, o que parecia ser um apelo sedutor, colocou o 

mutuário em uma condição frágil, uma vez que ele nem sempre era capaz de quitar a 

compra. Mesmo quando quitada, a unidade muitas vezes localizada longe do emprego, 

passou a ser um problema, dado o tempo de deslocamento casa/ trabalho/ casa, levando o 

comprador a revender o imóvel e voltar a viver em uma favela, porém numa região mais 

bem localizada.  

USP. Núcleo de Real Estate da Poli estuda setor imobiliário brasileiro. Disponível em: 

https://www5.usp.br/4710/nucleo-de-real-estate-da-poli-estuda-setor-imobiliario-brasileiro/. 

Acesso em: 28 de junho de 2020. 

 
1 Usaremos o termo “empreendimento habitacional” para todos os tipos de edificações destinadas à residenciais 
de baixa renda, pois dessa forma a intenção é inserí-los no mix de rendas compatível ao Empreendimento 
Imobiliário (USP, 2020). 

https://www5.usp.br/4710/nucleo-de-real-estate-da-poli-estuda-setor-imobiliario-brasileiro/
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A qualidade dos imóveis produzidos após a criação do BNH não chegou a superar a 

qualidade dos imóveis produzidos pelo IAPs. Entre a extinção do BNH em 1986 e a criação 

do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009 não houve uma política pública 

para habitação que tenha levando em conta sua qualidade. Além da extinção do BNH, que 

ocorreu em paralelo com a crise do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), houve a 

redução dos recursos federais que vinham sendo disponibilizados para investimento em 

empreendimentos habitacionais. Esses eventos se deram de forma concomitante ao final do 

governo militar.  

Assim, na constituição de 1988, foram definidas as diversas competências dos 

diferentes níveis do novo governo. A responsabilidade sobre política urbana, promoção de 

programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico, passou a ser compartilhada entre os entes federativos, ou seja, 

secretarias de governos que eram criadas ou desapareciam conforme mudanças partidárias 

na gestão pública.  

Após uma série de regulamentações foi criado o Estatuto da Cidade (2001), 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e culminando na criação do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Nesse período, o que se observou, por 

parte do governo federal, foi a adoção de uma alternativa no que se refere à política 

habitacional desenhada pelo SNHIS, com a criação do PMCMV. Trata-se de um novo 

programa de habitação concebido como forma de aquecer a economia para enfrentar a crise 

financeira mundial que tinha repercussões no Brasil, e assegurar um ganho político de curto 

prazo para a coalizão político-partidária do governo, que visava a continuidade de sua 

administração (FERREIRA, ET AL.,2019). A partir desse contexto o atual programa 

habitacional segue sem que a qualidade do empreendimento habitacional seja levada em 

consideração.  

Lançado em 2009, o PMCMV teve como principal finalidade incentivar a produção e 

o acesso à novas Unidades Habitacionais (UH) pelas famílias de baixa renda, além de ser 

“uma das principais ações do governo em reação à crise econômica internacional quando 

passou a estimular a criação de empregos e de investimentos no setor da construção” 

(ARANTES; FIX, p.1, 2009). Haroldo Pinheiro, presidente do CAU/BR entre os anos 2011 e 

2017, enfatizava que a localização das moradias distantes da malha dotada de infraestrutura 

e mercado de trabalho agrava problemas urbanos e sociais já instalados nas cidades 

brasileiras. 

[...] um programa que atende sobretudo aos interesses do setor privado e 
não da sociedade como um todo. Se isso não for corrigido, perderemos uma 
vez mais a oportunidade de utilizar os recursos vultosos do programa para 
reorganizar as cidades em benefício de todos (PINHEIRO, p.1, 2014). 
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O preço do terreno tem grande peso no custo da produção de empreendimentos 

habitacionais. Os terrenos próximos à oferta de empregos mantêm sua valorização, 

enquanto as novas moradias são implantadas em terrenos cada vez mais distantes.  

[...] o Estado tem poucas condições de arcar com o preço fundiário de 
terrenos bem localizados. E quanto mais ele se vê obrigado a construir em 
glebas distantes, mais oneroso será para toda a sociedade, pois o estado 
terá que arcar com os custos de extensão da infraestrutura urbana. Essa 
conta, infelizmente, não é geralmente feita, e talvez porque seja mais 
conveniente, convencionou-se que conjuntos habitacionais devem sempre 
estar longe, na periferia (FERREIRA, P.49, 2012). 

No que tange à habitação, o valor inerente ao meio urbano, quando comparado ao 

meio rural, pode ser mais bem aproveitado, uma vez que sua utilização seja a maior 

possível. Se uma determinada região é valorizada em função de sua localização dentro do 

tecido urbano, é natural que seu preço fracionado entre um maior número de usuários a 

torne mais acessível. Da relação entre número de pessoas por área se obtém o fator 

adensamento. O controle da densidade demográfica urbana pode ser um importante fator de 

planejamento, equilibrando a necessidade de infraestrutura e sua demanda, bem como 

evitando a ociosidade e a super ocupação dos espaços (SANTOS; QUEIROZ, 2019).  

No caso de empreendimentos habitacionais com ocupação demográfica para além 

do que é comportado, o impacto negativo em seu entorno pode ser observado, como 

criminalidade e formação de guetos (LOBÃO, 2003). 

Forças econômicas acabam afastando as pessoas dos centros das cidades, 
impelindo-as para áreas mais distantes, onde o preço das moradias 
costuma ser mais baixo. Esses locais acabam se tornando altamente 
densos, o que dificulta o acesso a serviços urbanos básicos, além de muitas 
vezes serem áreas mais vulneráveis à criminalidade e a desastres naturais 
(PACHECO, p.1, 2019). 

Por outro lado, o uso dessas áreas para tal finalidade pode gerar o efeito oposto: 

valorização ao invés de guetificação2 e emigração do locatário para a periferia, dado o 

aumento do custo de vida. Mas há ainda outra questão relativa à ação unilateral por parte de 

um governo, quando determina o local onde um empreendimento será implantado. O 

usuário pode adotar a opção dada a ele e ir residir no novo endereço, mas pode também 

não adotar e não lançar mão da oferta, desestruturando a estratégia pensada pelo poder 

 
2Se trata da criação de guetos. Segundo Pequeno (2015) a guetificação é a decorrência das más condições de 
inserção urbana, gerando a segregação residencial dos mais pobres e se manifesta através de dinâmicas 
socioespaciais agrupadas em torno da temática da monofuncionalidade. 
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público. A interferência do estado quanto ao local no qual uma população vulnerável 

encontra-se consolidada, poderia ser no sentido de buscar formas de melhorar as condições 

para que ela permaneça onde está, no sentido de evitar problemas advindos de sua 

realocação. Nesse sentido, parece haver demanda por políticas públicas que promovam 

uma gestão da cidade que, efetivamente, seja capaz de promover um melhor e mais 

adequado uso dos espaços. 

Este trabalho estabelece a separação de dois extremos. Em um dos lados está o 

Planejamento Urbano, que mantém as iniciativas no âmbito dos diversos arcabouços legais 

envolvidos na produção das cidades. Do outro lado está o Desenho Urbano ou o projeto 

pelo projeto, quando parte das pessoas envolvidas nas iniciativas não participa no 

desenvolvimento de intervenções que afetará diretamente suas vidas. 

A tese tem a intenção de caracterizar um espaço intermediário no qual projetos 

urbanos poderão vir a ser realizados tanto com base na legislação urbana quanto na 

participação dos habitantes.  

1.1 O Processo de Desenvolvimento Urbano e seus Desdobramentos no 

Desenho da Cidade 

A demanda por empreendimentos habitacionais é crescente (FJP, 2018), ao mesmo 

tempo em que cada vez mais a disponibilidade de terrenos em cidades como São Paulo 

diminui. A valorização de terrenos bem localizados e próximos aos locais de trabalho, lazer 

e educação, acaba afastando os empreendimentos habitacionais. O cinturão de pobreza 

que passa a rodear aqueles terrenos também os afeta negativamente. Assim cria-se um 

equilíbrio ilusório. Para o próprio centro valorizado, seria melhor se a mancha urbana fosse 

mais concentrada e sua valorização distribuída de forma mais homogênea. 

Para Rogers (2001), quanto mais compacta for a área central, mais saudável a 

cidade será como um todo, pois, além de poupar recursos e direcioná-los para sanar outras 

questões urbanas, a torna mais sustentável, aumentando sua eficiência energética. Com o 

centro adensado de maneira adequada, não seria necessário o espraiamento. 

A questão da localização e acessibilidade dos empreendimentos 
habitacionais ganha ainda maior premência quando se considera que, no 
Brasil, a quantidade de unidades habitacionais vazias em áreas centrais das 
nossas cidades, cerca de 5 milhões, aproxima-se do déficit habitacional 
brasileiro total Embora não se possa fazer essa conta de forma tão direta, 
pois não é processo simples recuperar esses imóveis e reabilitá-los (por 
questões técnico-construtivas, jurídicas, políticas, culturais etc.), ainda 
assim é simbolicamente importante imaginar que se essas unidades fossem 
oferecidas em sua totalidade para moradia, o déficit seria quase totalmente 
sanado (FERREIRA, p.72. 2012). 
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Os empreendimentos habitacionais, conformados por tipologias repetitivas, 

normalmente seguem traçados extremamente cartesianos. São desprovidos de sistemas de 

arborização e áreas de convivência (Figura 1). 

Figura 1: Conjunto Habitacional de edifícios multifamiliares conformado por projeto padrão 

 

Fonte: Atibuna. Disponível em: https://www.atribunarj.com.br/beneficiados-do-mcmv-receberao-amanha-as-

chaves-dos-imoveis/. Acesso em: novembro de 2018. 

Programas oficiais como do BNH e MCMV, destinados a incentivar a produção de 

empreendimentos habitacionais têm se mostrado eficientes quanto a sua capacidade de 

gerar grandes quantidade de unidades, no entanto, também tem interferido diretamente nas 

características do desenho urbano.  

Um bom desenho urbano suscita interesse e gera destaque para cidades que o 

utilizam como diferencial. Uma das razões do fascínio exercido pela cidade de Nova York é 

seu desenho. Jane Jacobs, que lá residiu durante os anos 1950 e 1960, ganhou notoriedade 

por exaltar as suas características urbanas favoráveis à qualidade de vida. Jacobs (2011) 

ressalta aspectos que conferem qualidade ao meio urbano e descreve sua luta por preservá-

los. A autora demonstra grande apreço pelo lado moderno da cidade e mostra que o risco 

de sua descaracterização pode torná-la sem identidade. Para ela a identidade da cidade 

está nos grandes marcos arquitetônicos e na vida cotidiana que se desenvolve nas calçadas 

e comércio de bairro, compatíveis com a escala do pedestre.  

Em contraponto, empreendimentos habitacionais usualmente construídos no Brasil, 

caracterizam-se pela falta de vínculo físico com cidades próximas, não havendo costura com 

o tecido urbano. Além disso, comportam muitas pessoas em bolsões destinados apenas à 

habitação, funcionando como bairros dormitórios (Figura 2 e Figura 3). 

https://www.atribunarj.com.br/beneficiados-do-mcmv-receberao-amanha-as-chaves-dos-imoveis/
https://www.atribunarj.com.br/beneficiados-do-mcmv-receberao-amanha-as-chaves-dos-imoveis/
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Figura 2: Exemplo de Bairro dormitório fisicamente desvinculado da malha urbana 

 

Fonte:Jornal Grande Bahia, 2017. 

Figura 3: Exemplo de Bairro dormitório desprovido de diversidade urbana 

 

Fonte: CBIC. Disponível em: https://cbic.org.br/minha-casa-minha-vida-completa-10-anos/. Acesso em: outubro 

de 2019. 

https://cbic.org.br/minha-casa-minha-vida-completa-10-anos/
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A visão crítica de Jacobs (1961) gerou um movimento de conscientização em relação 

à qualidade do meio urbano. De forma semelhante, Anastasakis (2015) no contexto do Rio 

de Janeiro, defendia que as construções devem ficar o mais próximo possível dos grandes 

centros das cidades, com facilidade de mobilidade e outros serviços públicos. Segundo 

Anastasakis, os apartamentos também devem contar com maior flexibilidade, pois existem 

famílias com necessidades muito distintas. Para ele, arquitetura e moradia não são 

incompatíveis. 

[...] servir à causa da produção em escala da moradia digna, sem abrir mão 
do protagonismo do projeto de arquitetura, e demonstrando que a qualidade 
da habitação popular e seu custo de produção não são possibilidades 
incompatíveis (ANASTASAKIS apud LOUREIRO, p.1, 2019). 

A qualidade dos empreendimentos habitacionais envolve aspectos subjetivos e 

aspectos objetivos. Ambos podem ser avaliados, porém os aspectos objetivos são passíveis 

de medição, enquanto os subjetivos não. A Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575, de 

2013, sobre Edificações Habitacionais, é adotada como parâmetro de avaliação dos 

aspectos objetivos. Nesta tese é observada a qualidade arquitetônica e urbanística a partir 

da percepção do usuário. Para sua apropriação foram feitas entrevistas com moradores de 

um empreendimento habitacional e com profissionais que atuam na área da habitação. 

Também foram utilizadas referências obtidas a partir de um trabalho de mediação entre os 

interessados em um projeto urbano e os moradores da região. Essas informações podem 

ser encontradas nos capítulos 03 e 04. 

O sistema construtivo dos empreendimentos habitacionais não será tratado neste 

trabalho. Mesmo assim, cabem breves considerações a respeito do tema, dado que faz 

parte da composição do empreendimento habitacional. Segundo palavras de Lima (apud 

FONSECA DE CAMPOS, p. 178, 2016), "um programa de abrangência nacional como o 

Minha Casa Minha Vida exigia industrialização e qualidade, o que só se consegue com 

tecnologia".  

O Arquiteto Hector Vigliecca3, que contribuiu com esta pesquisa, usa como referência 

de empreendimento habitacional pré-fabricado o conjunto habitacional construído4 em 

Córdoba, na Argentina, em 1975, para os funcionários do governo (Figura 4). A obra foi 

totalmente industrializada. Uma série de componentes em fibra de vidro foi confeccionada 

especialmente para a construção, em função da existência de uma fábrica de carrocerias de 

 
3 Arquiteto e urbanista uruguaio naturalizado brasileiro que possui considerável produção teórica e projetual, 
desde projetos de habitação de interesse social, até grandes intervenções urbanas. 

4 Projeto do grupo composto pelos arquitetos argentinos Gramatica, Guerrero e Urtubey. 
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ônibus, próxima ao terreno. Essas carrocerias eram fabricadas com fibra de vidro, havendo 

disponibilidade de mão de obra local especializada na confecção. Foram também utilizados 

concreto, aço e vidro, mas Vigliecca ficou especialmente interessado neste projeto, tendo 

em vista o caráter inovador da utilização da fibra de vidro na construção, em uma época em 

que isso não era comum. 

Figura 4: O projeto em fibra de vidro - Córdoba 

 

Fonte: Gramatica, Guerrero e Utubey, 2017. 

Segundo Vigliecca (2017), suas obras seguem um padrão rigoroso de modulação. "A 

partir daí a industrialização do sistema é algo natural". No entanto, para ele, o projeto não 

deve estar subordinado à pré-fabricação: a pesquisa relativa à possibilidade de se 

industrializar, utilizando-se os meios mais adequados para isso, é decorrente de uma 

pesquisa independente e complementar à concepção do projeto.  

O empreendimento habitacional pode ser composto por uma série de características. 

Para esta tese, a localização tem peso mais significativo que outros aspectos, como 

sistemas construtivos, dado seu impacto direto no investimento necessário para sua 

viabilização.  

Faz-se necessária a ênfase em dois aspectos fundamentais que condicionam a 

situação do empreendimento habitacional: a primeira ligada à sua viabilidade econômica 

vinculada ao custo do terreno; a segunda ligada à sua ocupação e ao número de seus 

usuários.  

Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com ITDP 

(Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento) (2020): 
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São Paulo é a cidade mais desigual entre todas as analisadas quando 
levado em conta o acesso ao emprego [...] Isso foi calculado pela chamada 
Razão de Palma, quociente entre a acessibilidade média dos 10% mais 
ricos da população e a acessibilidade média dos 40% mais pobres. No caso 
da capital paulista, a razão encontrada é maior que 9. Isso significa que a 
quantidade de empregos acessíveis pelos 10% mais ricos da população em 
São Paulo é mais do que nove vezes maior do que o número de empregos 
acessíveis por todos dos 40% mais pobres. (NEXO, 2020. s/p) 

1.1.1 Objetos da pesquisa 

A realidade do empreendimento habitacional está baseada em dois conceitos: a 

tipologia urbana que conforma sua implantação e a tipologia da unidade habitacional que 

compõe a implantação. A pesquisa foca na tipologia urbana, sua localização e seu desenho. 

Assim o objeto da pesquisa são os empreendimentos habitacionais, vinculados à 

infraestrutura urbana e à cidade, localizados onde seja possível a absorção de 

investimentos e desenvolvimento imobiliário. O trabalho busca contribuir para uma maior 

compreensão da necessidade de urbanidade. Segundo Meyer e Grostein apud Ferreira, 

p.155 (2012), a urbanidade é a qualidade dos espaços públicos oferecidos. “Diante dessa 

premissa, assume-se que o território sobre o qual se atua é sempre ator do processo de 

transformação da sociedade e nunca resultante”. 

A urbanidade é composta, portanto, por algo que vem da cidade, da rua, do 
edifício e que é apropriado, em maior ou menor grau, pelo corpo, individual 
e coletivo. A urbanidade, assim entendida, estaria precisamente 
nesse modo de apropriação da situação pelas pessoas, seja na escala do 
edifício, seja na escala da cidade (AGUIAR, p.1. 2012). 

Jacobs (1961) define urbanidade como o planejamento urbano para a vitalidade. Sua 

existência depende da interpenetração contínua das vizinhanças, garantindo a segurança 

dos espaços públicos; do combate à existência nociva de áreas desertas; da recuperação 

de edifícios encortiçados através de condições para que os moradores possam lá 

permanecer por livre escolha, entre outros. Ela acredita que dessa forma aumentam as 

chances da formação de um ambiente econômico próspero, propício a projetos e pessoas, 

impedindo assim a degradação do espaço. 

Para Jacobs (1961), a Figura 5 é um exemplo de como o desenho urbano e o 

dimensionamento do lote contribuem para maior urbanidade. A imagem da esquerda mostra 

como quadras longas podem limitar o percurso e a imagem da direita mostra como isso 

pode ser resolvido com quadras mais curtas, que resultam na combinação de vários 

percursos possíveis. 
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Figura 5: quadras longas x quadras curtas 

 

Fonte: Jacobs, p.198, 2000. 

O entendimento do Objeto a partir dos empreendimentos habitacionais em áreas 

centrais, torna sua percepção nítida, recortada ou delineada. Por outro lado, da sua inserção 

no meio urbano, também faz parte a compreensão de sua interface com a cidade. Daí em 

diante suas relações de vínculo com um entorno mais amplo, como por exemplo, o bairro no 

qual o empreendimento está inserido passa a definir outra dimensão de Objeto. Assim é 

possível considerar um alargamento do Campo-Objeto, definindo-o a partir da relação entre 

oferta e demanda de emprego, existência de infraestruturas como mobilidade urbana e pela 

existência de uma política pública municipal inovadora, que possibilite a criação de 

condições para essa nova modalidade de inserção do empreendimento habitacional.  
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1.1.2 Objetivo principal 

A observação do processo de desenvolvimento urbano pode sugerir duas formas de 

evolução. Uma mais orgânica e outra mais planejada. Uma mesma cidade pode ter parte de 

seu tecido definido por traços que revelam uma intenção e outra parte ser caracterizada por 

um desenho mais aleatório. O desenvolvimento desta tese baseia-se em uma forma de se 

implantar empreendimentos habitacionais em áreas que possam dotá-los de urbanidade, 

partindo-se de um plano. No caso da cidade de São Paulo, o processo de planejamento 

pode ser entendido através da evolução de sua legislação urbana, que foi aos poucos 

afastando os empreendimentos habitacionais da região central.  

Em face disso, o objetivo geral desta tese relaciona-se com a possibilidade de se 

propor um Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano, que através da ferramenta de 

Metaprojeto Urbano, enfrente esse processo. Essa é a estratégia para abordar a questão. É 

preciso um plano que viabilize a inserção de empreendimentos habitacionais em regiões 

centrais da cidade. Assim, tanto a urbanidade da cidade poderá colaborar com uma melhor 

qualidade do empreendimento, quanto a própria cidade poderá contar com um maior grau 

de urbanidade, a partir da inserção do empreendimento habitacional em suas áreas centrais. 

Espera-se que com isso não apenas o empreendimento seja beneficiado, mas também que 

a cidade seja beneficiada a partir de seu aproveitamento mais intenso.  

A cidade de São Paulo é hoje a maior cidade brasileira. Sua mancha urbana evoluiu 

através de um processo de conurbação envolvendo uma série de municípios. Pensar em 

trazer o empreendimento habitacional para sua região central apresenta certos limites, entre 

eles a disponibilidade de espaço nos quais esses empreendimentos poderão ser 

implantados. As limitações envolvidas na efetividade desse plano podem ser aproveitadas 

para além da cidade de São Paulo. Outras cidades brasileiras também vivem esse 

processo, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma vez testado e validado em São Paulo 

esse modelo poderá ser testado também em outras metrópoles.  

1.1.3 Demais Objetivos 

• Verificar a relação entre o conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento 

Urbano e a ferramenta Metaprojeto Urbano; 

• Verificar se o Metaprojeto Urbano pode ser usado na prática; 

• Verificar se é possível replicar o uso do Metaprojeto Urbano. 
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1.1.4 Proposição  

As características do processo de desenvolvimento urbano sugerem 

desdobramentos que já podem ser considerados previsíveis, ou seja, na medida em que há 

um mercado para empreendimentos habitacionais eles serão edificados em terrenos de 

valor compatível. Como os terrenos mais próximos das regiões urbanas são caros para o 

padrão dos empreendimentos habitacionais eles passam a ser incorporados cada vez mais 

distantes dessas regiões, ficando assim cada vez mais carentes de urbanidade. 

A previsibilidade do sentido desse processo suscita a seguinte Proposição: é 

possível reverter esse sentido e trazer o empreendimento habitacional para dentro da região 

central da cidade, considerando que sua localização pode contribuir com uma melhor 

qualidade do meio urbano como um todo?  

A gradual valorização das áreas centrais, em contraponto ao espalhamento dos 

empreendimentos habitacionais suscita a necessidade de sua reversão, através de uma 

estratégia composta por desenho urbano, viabilização econômica e financeira de projetos 

urbanos e a legislação urbana capaz de regular sua implantação.  

1.2 Metodologia 

Com base em Serra (2006) e em princípios do método indutivo, tomou-se para o 

desenvolvimento desse trabalho uma proposição inicial de problemas cuja análise crítica se 

deu de forma permanente ao longo da pesquisa, contribuindo para a estruturação da tese. A 

partir do enunciado do problema, o tema central é estudado com base na teoria. Assim é 

possível entender o estado da arte no qual o tema se encontra, e através de observações e 

ensaios chegar às conclusões daquilo que venha a ser o novo estado da arte a ser atingido. 
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Nesta tese a estrutura metodológica é feita da seguinte forma: 

• Capítulo 1. Introdução - Neste capítulo é feita a colocação do problema. 

• Capítulo 2. Um Breve Histórico da Habitação no Contexto Nacional e 

Internacional - Neste capítulo é apresentado o estudo teórico que embasou a 

pesquisa.  

• Capítulo 3. O Desenho Urbano e a Habitação no Centro Expandido da Cidade 

de São Paulo - Neste capítulo é feita uma sugestão do que pode ser 

entendido como Estado da Arte relativo a esta pesquisa. 

• Capítulo 4. O Metaprojeto Urbano - Neste capítulo são feitas as observações 

e ensaios que sugerem caminhos para a proposição desta tese. 

• Capítulo 5. Visão Prospectiva - Neste capítulo são levantadas novas 

proposições, a partir do estudo feito até então. 

• Capítulo 6. Conclusões - Neste capítulo, através das conclusões, é possível 

supor qual será o novo Estado da Arte relativo a esta pesquisa.  

Análogo ao proposto por Dijon de Moraes em sua obra intitulada "Metaprojeto: o 

design do design" (MORAES, 2010), buscou-se entender e adaptar esse instrumento à 

escala urbana, fazendo-se uso do conceito e encarando-o como uma ferramenta projetual 

capaz de parametrizar e, portanto, induzir padrões para desenvolvimento urbano, a partir de 

empreendimentos habitacionais  na região do centro expandido  da cidade de São Paulo. O 

Metaprojeto possibilita a implementação do conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento 

Urbano. 

1.2.1 Embasamento teórico 

Através de definições relativas à realidade urbana, os autores Glaeser (2016) e Leite 

(2012) contribuíram para este trabalho, dando consistência para a ideia de que a vida nas 

cidades é melhor que a vida fora delas. Em suas obras, definem que o êxito dos 

empreendimentos habitacionais depende de sua inserção em centros urbanos. Esse é um 

dos pontos de partida para a proposição desta tese. O entendimento dos autores de que a 

concentração de pessoas, talentos e anseios, possibilita a criação de um cenário propício à 

geração de riquezas reforça o conceito de urbanidade, conferindo a ele até mesmo uma 

dimensão econômica. Por essa razão, assume-se nesta tese que um maior número de 

pessoas pode ser beneficiado, composto inclusive pelos habitantes dos centros urbanos e 

que os empreendimentos habitacionais inseridos nessa realidade terão maiores chances de 

se consolidar de forma virtuosa. Glaeser (2016) trabalha com a ideia de que a inclusão da 
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habitação no cotidiano das cidades é positiva, assim como sua exclusão é negativa, tanto 

para um quanto para o outro. Isso justifica a estratégia de se inserir o empreendimento 

habitacional no meio urbano, não apenas para o morador do empreendimento, mas também 

para os cidadãos que já habitam as cidades. 

Este trabalho parte da intenção de se conferir maior qualidade aos empreendimentos 

habitacionais e dessa forma torna-se necessário definir o termo qualidade. Em sua obra, 

Campos (2016) explora o conceito de qualidade do empreendimento habitacional. A 

subjetividade desse tema de difícil apropriação, passa a ser compreensível, através da 

analogia com o empreendimento Byker Wall, localizado no Reino Unido e projetado por Ralf 

Erskine. Campos também contribui com o conceito de produtivismo relacionado ao tema da 

habitação. As duas definições são fundamentais para este trabalho, pelo fato de deixarem 

clara a diferença entre a quantidade e qualidade do empreendimento habitacional. Com 

base no estudo do Byker Wall, são introduzidos os procedimentos de Processo Participativo 

e Gestão Democrática. 

O entendimento do que vem a ser o empreendimento habitacional no contexto de 

desenvolvimento urbano, pelo qual passou o Brasil, também é fundamental para este 

trabalho. A catalogação feita por Bonduki (2014) e sua análise histórica do período 

compreendido entre os anos 1930 e 1960 é base para a compreensão da urbanização no 

Brasil e das características relacionadas à habitação dentro desse processo. Trata-se de um 

trabalho capaz de ilustrar o contexto nacional, no qual a produção habitacional passou a 

atingir alguma relevância. Daí pode-se entender o estado da arte da habitação no Brasil. A 

obra revela uma realidade que marcou uma fase profícua e extremamente virtuosa sob o 

ponto de vista da qualidade dos empreendimentos. Apesar de seu legado ter ficado no 

passado e de a referência não ter sido reproduzida, sua raiz dá um indício do que venha a 

ser um bom padrão para o empreendimento habitacional a ser implementado no Brasil. 

Já o contexto internacional é ilustrado por Hall (1995). Sua obra apresenta um 

cenário nítido de como o processo de urbanização se deu em cidades do Reino Unido, no 

período da Revolução Industrial. Fica claro, também, como esse fenômeno impactou de 

forma intensa outras grandes cidades industriais, como Nova York. Através de uma analogia 

com a obra de Bonduki (2014) é possível compreender como os reflexos daquele processo 

interferiram na cidade de São Paulo. 

O arquiteto Hector Vigliecca (2014) teve a oportunidade de testar de forma prática 

como é o trabalho de se projetar e construir empreendimentos habitacionais na cidade de 

São Paulo. Através de sua experiência, a colaboração do arquiteto com esta tese dá um tom 

de realidade e empirismo, importantes para um trabalho que se pretende propositivo.  

Vigliecca (2014), apresenta uma noção real de como é o trabalho do arquiteto com 

empreendimentos habitacionais, dentro de áreas demograficamente adensadas em níveis 

elevados e seus resultados após algum tempo de uso. Trata-se de áreas desprovidas de 

infraestrutura urbana suficiente, características comuns de bairros periféricos de grandes 
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cidades brasileiras, como São Paulo. Essa experiência, além de revelar alguns conceitos 

que tem por objetivo a criação de urbanidade em favelas, também reforça a alternativa de se 

trazer o empreendimento habitacional para a região central de São Paulo. 

A jornalista Jane Jacobs (1961) que morou em Nova York grande parte de sua vida, 

tornou-se uma figura que colaborou com a história de uma das metrópoles mais relevantes 

do mundo. Sua influência se deu a partir de sua luta pela preservação de características que 

dão personalidade a bairros como o East Village. Esse Bairro, pouco valorizado em uma 

época, passou a ser um dos mais cobiçados endereços da cidade. A autora (1961), com sua 

crítica ao planejamento urbano vigente, naquela época, e com seu ativismo, ressaltou a 

importância da vida nas cidades, dos usos das calçadas, permitindo que a vizinhança toda 

possa usufruir da segurança, que é proporcionada por pessoas se apropriando de seu 

bairro. Este trabalho baseia-se nessa referência qualitativa de cidade para avaliar se os 

objetivos estão sendo atingidos. 

A partir da influência de Jane iniciada na década de 1960, buscou-se outras 

referências que pudessem colaborar com este trabalho no momento presente. A obra 

Cidades para Pessoas de Jan Gehl (1995) colabora neste sentido, uma vez que mostra 

como se trabalhar com a cidade de forma voltada ao usuário. O cidadão passa, então, a ser 

a justificativa para qualquer iniciativa voltada à construção do meio urbano. As pessoas vão 

para as cidades em busca de melhores condições para se viver, não se limitando apenas a 

melhores condições de saúde ou salários. Este trabalho se utiliza da conceituação de Gehl 

para o entendimento qualitativo daquilo que deveria ser a cidade hoje. Assim, entende-se 

como necessários o convívio social, a troca, as relações com outras pessoas, bem como o 

convívio no ambiente público. Gehl se utiliza de uma forma de expressar conceitos, que 

tornam muito claras as soluções. Ao mesmo tempo mostra como as soluções podem ser 

simples.  

1.2.2 Referências Projetuais Remotas 

O contato do autor com a cidade do Rio de Janeiro desde sua infância, levou-o a se 

familiarizar com a arquitetura da cidade, que já foi capital nacional. A relevância da cidade 

nos cenários político, econômico e cultural, foram o ambiente propício para que a arquitetura 

moderna brasileira se consolidasse através de obras de Oscar Niemeyer, dos Irmãos 

Roberto e de Eduardo Afonso Reidy. Entre as obras produzidas por esses e outros grandes 

nomes da arquitetura brasileira na cidade do Rio, está o projeto de Reidy, de 1951, para o 

empreendimento habitacional Prefeito Mendes de Moraes, também conhecido como 

Pedregulho. 

Essa obra foi parte da inspiração inicial que levou o autor a propor este trabalho. 

Afinal, um marco arquitetônico como aquele, deveria ter sido utilizado como ponto de partida 
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para a produção residencial que o transcorreu. O Pedregulho foi a primeira opção de 

referência projetual para este trabalho. A situação dessa obra, que no passado foi de um 

edifício isolado e destacado da malha urbana, está totalmente modificada. O crescimento da 

cidade perpassou o Pedregulho, que hoje encontra-se dentro de um emaranhado de ruas, 

numa vizinhança demograficamente adensada, porém carente de infraestrutura. Se no 

passado a distância que separava o Pedregulho da cidade poderia tornar seu acesso difícil, 

hoje o acesso ao empreendimento não é menos complexo, mesmo tendo sido engolfado 

pelo espraiamento urbano.  

Figura 6: Conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes, o Pedregulho - 1951 

 

Fonte:Artchist. Disponível em: https://artchist.wordpress.com/2016/02/17/social-housing-in-pedregulho-by-

affonso-eduardo-reidy/. Acesso em: novembro 2019. 

Por outro lado, ao se buscar novas alternativas de Referências Projetuais, o autor se 

deparou com a obra de Eduardo Kneese de Mello, renomado arquiteto que foi autor de 

vários projetos para habitação, como o Conjunto Residencial IAPC - Cidade Jardim.  

 

 

 

 

https://artchist.wordpress.com/2016/02/17/social-housing-in-pedregulho-by-affonso-eduardo-reidy/
https://artchist.wordpress.com/2016/02/17/social-housing-in-pedregulho-by-affonso-eduardo-reidy/
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Figura 7: Implantação Conjunto Residencial IAPC - Cidade Jardim 

Fonte: RESEARCHGATE. https://www.researchgate.net/figure/Conjunto-Residencial-IAPC-Cidade-Jardim-Fonte-

Acropole-n-184-1954-p-183_fig2_277129562. Acesso em: novembro 2019. 

O interesse pela obra de Kneese cresceu na medida em que o predomínio de sua 

produção está concentrado na cidade de São Paulo. Assim, optou-se por adotar como 

objeto-concreto o Edifício Japurá, projetado por Kneese de Mello na década de 40. O 

edifício é um exemplo de empreendimento habitacional que pertence à produção dos IAPIs, 

localizado no centro de São Paulo. 

https://www.researchgate.net/figure/Conjunto-Residencial-IAPC-Cidade-Jardim-Fonte-Acropole-n-184-1954-p-183_fig2_277129562
https://www.researchgate.net/figure/Conjunto-Residencial-IAPC-Cidade-Jardim-Fonte-Acropole-n-184-1954-p-183_fig2_277129562
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Figura 8: Edifício Japurá 

 

Fonte: Acervo do Autor, 2018. 
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1.3 Conteúdo dos próximos capítulos 

O trabalho se desenvolve em seis capítulos, que tratam da problemática decorrente 

da baixa qualidade arquitetônica e urbanística que prevaleceu na produção dos 

empreendimentos habitacionais, a partir do ano de 1964, com a criação do BNH.  

O primeiro é a própria INTRODUÇÃO. 

O segundo chamado UM BREVE HISTÓRICO DA HABITAÇÃO NO CONTEXTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL, traz um panorama histórico elaborado pelo autor durante a 

etapa inicial do trabalho. Naquele momento, sua compreensão ainda fragmentada do tema, 

não propiciava uma visão estruturada de como se lidar com o problema. O estudo da 

realidade através do tempo foi a forma encontrada para que a compreensão se tornasse 

dinâmica, completa, processual e não limitada a uma fotografia do momento. Assim, foi 

possível relacionar o fenômeno urbanização e sua influência nas características do 

empreendimento habitacional. Foi possível, também, perceber que existe um processo 

conectando a valorização imobiliária de centros urbanos com a tipologia dos 

empreendimentos. Em última instância, o objetivo desse capítulo é esboçar o processo de 

desenvolvimento imobiliário através da lente da habitação.  

O terceiro capítulo chamado O DESENHO URBANO E HABITAÇÃO NO CENTRO 

EXPANDIDO DA CIDADE DE SÃO PAULO é destinado a avaliar as características de um 

empreendimento habitacional inserido na região central da cidade de São Paulo, definida 

como recorte físico. A referência utilizada é o Edifício Japurá, construção de referência de 

1940, exemplo de projeto que venceu o desafio do tempo e permanece funcionando de 

acordo com suas premissas originais destinadas à moradia. Sua arquitetura compõe o 

desenho urbano da cidade de forma integrada e, por isso, é possível considerar que o 

empreendimento esteja costurado no tecido urbano, aspecto fundamental, conforme Jacobs 

(1961). Na época em que o Japurá foi construído, havia entidades especializadas em 

categorias profissionais, cuja missão era incorporar moradia para seus associados, como os 

IAPs. Posteriormente essa especialização deixou de existir e o lugar foi ocupado por 

programas habitacionais que perderam o olhar para o usuário, ao mesmo tempo que a 

envergadura dos projetos aumentou demasiadamente frente ao processo acelerado de 

urbanização, no qual entrou o país. A ausência do olhar para o usuário prejudicou a 

qualidade dos empreendimentos habitacionais que vem diminuindo até os dias de hoje. 

Além desse estudo, o capítulo 3 também analisa um modelo de projeto que possa reverter 

esse processo, tendo como base o projeto urbano São Francisco Mission Bay. Seu porte e 

complexidade vão além do tema habitacional, passando a viabilizar um conjunto de temas 

correlatos como: comercial, institucional e cultural. Esse tipo de projeto foi definido neste 

trabalho como Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano. Ao mesmo tempo que há um 

projeto âncora, outros produtos complementares são empreendidos, gerando receitas 

acessórias. O conjunto passa a funcionar de forma integrada e o empreendimento 

habitacional participa desse contexto, podendo contar com diferenciais significativos, como 
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implantação inserida em centros urbanos valorizados. Para que esses projetos sejam 

viabilizados, a interface entre o poder público e a iniciativa privada passa a ser cada vez 

mais necessária, na medida em que seu porte implica em interferências com a infraestrutura 

pública, como por exemplo o sistema de mobilidade. Implica, também, em ajustes que 

possam conferir vantagens à lei de zoneamento urbano. A interface entre os poderes implica 

em transparência e por isso o capítulo também utiliza a Gestão Democrática como parte da 

discussão. 

O quarto capítulo chamado O METAPROJETO URBANO, destina-se a apresentar a 

proposição da tese. O Metaprojeto Urbano é definido como a ferramenta capaz de colocar 

em prática o conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano. A estrutura do 

Metaprojeto é composta por um conjunto de modelagens que circunspectas entre si, podem 

viabilizar os projetos indutores e conferir contrapartidas públicas, como empreendimentos 

habitacionais de qualidade. Com o uso da estrutura de Metaprojeto é possível levantar todas 

as variáveis envolvidas em projetos de grande impacto, como o desenho arquitetônico e 

urbanístico, a viabilização econômico/financeira e os aspectos jurídicos, além dos anseios 

da vizinhança que podem ser representados por movimentos coletivos, assim como dos 

movimentos de moradia. Esses normalmente representam a população em estado de 

vulnerabilidade5 residente no entorno. O Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano 

viabilizado a través de um Metaprojeto Urbano pode gerar como contrapartida um 

empreendimento habitacional de qualidade inserido em seu perímetro de influência. O 

capítulo 4 apresenta o caso do Word Trade Center (WTC) como referência de um Projeto 

Indutor de Desenvolvimento Urbano já consolidado e ainda traz o Projeto de Intervenção 

Urbana Vila Leopoldina Vila Lobos (PIU VLVL6) como experimento de base empírica, por 

abordar o problema do desenho urbano relacionado com a produção de UHs, tendo em vista 

que o PIU é um dispositivo inserido no PDE de São Paulo que configura o arcabouço legal 

capaz de viabilizar projetos de porte suficiente para atrair investimentos e conferir 

contrapartidas sociais como o empreendimento habitacional. Logo há uma diferença entre a 

designação do arcabouço legal destinado a regulamentar cada PIU. Dentre os diversos PIUs 

em tramitação o PIU VLVL é o que está mais avançado e que deveria se tornar um exemplo 

a ser seguido. 

O quinto capítulo chamado VISÃO PROSPECTIVA, tem por finalidade levar o leitor a 

refletir sobre a possibilidade de se continuar esta pesquisa. São sugeridos três temas para 

reflexão. O primeiro deles se refere à capacidade de um terreno comportar pessoas em um 

empreendimento habitacional. É sabido que a ocupação excessiva de um cômodo, por uma 

ou mais famílias, levam o espaço à deterioração. O Plano Diretor Estratégico (PDE) define 

 
5 A Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana tem como diretriz a melhoria dos espaços urbanos, a 
redução de déficits nas ofertas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, a inclusão social e territorial 
de assentamentos precários ocupados pela população de baixa renda (GESTÃO URBANA, 2019) 

6 O PROJETO DE LEI 01-00428/2019 do Executivo (Encaminhado à Câmara pelo Sr. Prefeito com o ofício ATL 
40/19) "Aprova o Projeto de Intervenção Urbana Vila Leopoldina-Villa Lobos, cria a Área de Intervenção Urbana 
correspondente e estabelece objetivos, diretrizes, estratégias e mecanismos para sua implantação”. 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-reducao-de-vulnerabilidade-urbana/
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que uma cota parte de unidades habitacionais seja oferecida por metro quadrado de terreno 

em um determinado empreendimento. No entanto, caso as unidades venham a ser 

ocupadas por mais de uma família simultaneamente, é possível que venha a ocorrer a 

guetificação do espaço. Assim, é feito um questionamento quanto ao coeficiente de 

adensamento ideal para empreendimentos habitacionais. O segundo tema trata das 

consequências geradas por um Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano sobre o 

empreendimento habitacional. Investimentos são feitos para gerar riqueza e uma vez 

implantado o Projeto Indutor, seu eventual virtuosismo poderá gerar a valorização dos ativos 

imobiliários e consequentemente o aumento do custo de vida. A população alocada no 

empreendimento habitacional do Projeto Indutor poderá ser incapaz de arcar com o 

aumento de custos e terminar por voltar a residir na periferia, reiniciando o processo que se 

tentou reverter. O terceiro tema questiona se um zoneamento elaborado de forma a 

direcionar o local onde devam ser implantados empreendimentos habitacionais poderia ser 

flexibilizado, permitindo a permuta entre áreas destinadas à habitação e colaborando assim 

para uma maior efetividade de Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano. 

O sexto capítulo chamado CONCLUSÕES, apresenta a reflexão crítica do autor 

acerca do estudo elaborado e de sua opinião quanto à possibilidade de se enfrentar o 

problema da qualidade da habitação. A conclusão indica que Projetos Indutores de 

Desenvolvimento Urbano são capazes de trazer de volta a moradia para o centro 

desenvolvido, dotado de infraestruturas, qualidade e urbanidade, resultando em um desenho 

urbano adequado. Conclui-se também que a ferramenta de Metaprojeto Urbano pode ser útil 

para sua realização.  

Na medida em que o PIU (Projeto de Intervenção Urbana) se mostra como um 

recurso urbanístico legal inovador e que possibilita adaptações do zoneamento com o 

objetivo tornar mais efetiva a interação entre o poder público e a iniciativa privada, foram 

criados os Anexos I e II conformados pelos artigos do PDE que o caracterizam.  
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2. UM BREVE HISTÓRICO DA HABITAÇÃO NO CONTEXTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Para melhor contextualizar a temática abordada, é apresentado a seguir um histórico 

do processo de desenvolvimento urbano que definiu a arquitetura dos empreendimentos 

habitacionais, edificados nos arredores de Londres e na cidade de Nova York, a partir da 

segunda metade do século XIX, bem como dos empreendimentos habitacionais construídos 

em São Paulo, a partir do início do século XX. O histórico se passa em um período no qual a 

velocidade da urbanização dessas cidades foi intensa. 

2.1 Breve Contextualização Nacional 

O início da produção de conjuntos habitacionais no Brasil se deu no final do século 

XIX com uma participação muito tímida do Estado. A partir de 1888, industriais da época 

tomaram a iniciativa de promover a construção de vilas residenciais para os operários que 

trabalhavam em suas fábricas, buscando assim otimizar o investimento na mão de obra; a 

redução do deslocamento entre a casa permitia que o industriário dispusesse de mais horas 

no chão da fábrica; controle do valor dos salários composto com a oferta de moradia; e 

difusão das crenças, valores e ideologia da empresa (BONDUKI, 2014a). 

Na concepção do projeto das vilas havia a previsão não apenas das unidades 

habitacionais, mas também de uma gama de serviços disponíveis para os moradores. Um 

exemplo deste tipo de empreendimento foi a Vila Economizadora construída no bairro da 

Luz pela Companhia Economizadora Paulista, em 1918 (Figura 9). 
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Figura 9: Vila economizadora, 1918. 

 

Fonte: SÃO PAULO ANTIGA. Disponível em: http://www.saopauloantiga.com.br/avenida-do-estado-1918/. 

Acesso em: Setembro 2019. 

Outro exemplo foi a Vila Maria Zélia. Construída pelo empresário Jorge Street em 

1919, na cidade de São Paulo no bairro do Belenzinho, a vila tinha a finalidade de alojar os 

funcionários de sua fábrica de juta. A Implantação da vila (Figura 10) era composta por 

pequenos lotes residenciais, conforme a tipologia dos empreendimentos industriais 

localizados entre os rios Tietê, Pinheiros e o ramal ferroviário, criados naquele momento. 

http://www.saopauloantiga.com.br/avenida-do-estado-1918/
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Figura 10: IAPI Vila Maria Zélia - Implantação 

 

Fonte: Augusto Martini. Disponível em:https://asimplicidadedascoisas.wordpress.com/2017/07/02/vila-maria-

zelia-um-tesouro-no-centro-de-sao-paulo/. Acesso em novembro de 2018. 

Figura 11: IAPI Vila Maria Zélia 

 

Fonte: São Paulo Antiga. http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/. Acesso em: Setembro 2019. 

https://asimplicidadedascoisas.wordpress.com/2017/07/02/vila-maria-zelia-um-tesouro-no-centro-de-sao-paulo/
https://asimplicidadedascoisas.wordpress.com/2017/07/02/vila-maria-zelia-um-tesouro-no-centro-de-sao-paulo/
http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/
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O programa de necessidades da Vila era composto por 250 moradias; uma igreja; 

duas escolas, sendo uma para meninas e outra para meninos; jardim de infância; creche; 

biblioteca; armazém; áreas para recreação e um coreto. A representatividade desse projeto, 

como conjunto arquitetônico de qualidade, levou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários (IAPI) a adquirir a Vila na década de 1930, para que ficasse preservada e 

passasse a representar um modelo a ser seguido. Hoje a Sociedade Amigos da Vila Maria 

Zélia dedica-se a unir a comunidade local através da preservação e do bom funcionamento 

do empreendimento.  

As vilas representam o início da produção seriada de moradias. Sua produção, 

demandada pelas indústrias, passou a ser incorporada pela iniciativa particular. Tratava-se 

de um investimento seguro e rentável em função dos proventos de seus aluguéis.  

Com o tempo, a necessidade de compactar o espaço disponível para aluguel passou 

a tornar sua conformação menos generosa, ficando a concentração de inquilinos por metro 

quadrado cada vez maior. As casas passaram a ser construídas através de uma tipologia de 

volumes emendados uns nos outros, marcados por beirais de telhados contínuos, ocupando 

integralmente o alinhamento das ruas. Resultavam, assim, em um bloco único ao redor de 

todo o quarteirão. Além da otimização da ocupação dos espaços, esse desenho permitia, 

também, a redução do consumo de materiais, uma vez que as paredes que separavam uma 

casa da outra eram simples e não duplas (BONDUKI, 2014a). 

Os contratos com locatários passaram a concentrar grandes montantes de recursos, 

que eram novamente aplicados na construção de mais casas para aluguel. Essa operação 

garantia a rentabilidade do investimento e a valorização imobiliária dos lotes urbanos. Essa 

foi a característica deste tipo de iniciativa que deu origem aos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAP) a partir de 1930. 

Aqueles que não podiam arcar com o custo de vida nas vilas, tinham a opção de 

viver nos cortiços. A Vila Barros foi um exemplo de um complexo de cortiços composto por 

quatro grandes prédios, conhecidos como: Vaticano, Pombal, Navio Parado e Geladeira. A 

produção de cortiços era feita por empreendedores que se aproveitavam da oportunidade 

encontrada na demanda por moradia barata nas cidades em fase de industrialização. 
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Figura 12: Vila Barros 

 

Fonte: BONDUKI, 1998, p. 55. 

A Vila Barros ficava no Ribeirão do Bexiga. O local era desvalorizado em função do 

difícil acesso e da atmosfera úmida do fundo do vale. Posteriormente, em 1940, os cortiços 

da Vila Barros viriam a ser substituídos por um empreendimento habitacional moderno, o 

Edifício Japurá, única obra do IAPI na cidade de São Paulo. Esse edifício passou a abrigar 

alguns dos moradores da Vila Barros e mantém-se até hoje como uma referência da 

produção da habitação coletiva promovida pelo Estado. 

Até o início da década de 1930 a ação do poder público na produção de moradias 

era pequena e não configurava uma política pública voltada para a finalidade habitacional. A 

partir de 1930 o Estado passou a promover uma produção significativa de habitações, 

através de entidades como os IAPs. Essa produção se caracterizou por apresentar 

qualidade arquitetônica relevante. 

Em seu estudo concentrado no período que vai de 1930 a 1964 e definido pelo autor 

como Era Vargas, Bonduki (2014a) evidencia a boa qualidade dos projetos e obras 

destinados à habitação produzida no Brasil naquela época. Já no período seguinte até o 

momento, nota-se um declínio da qualidade dos projetos habitacionais em função de sua 

massificação. Essa comparação revela o Estado da Arte da produção habitacional no país, 

dando uma dica do caminho a ser seguido na busca por uma melhor qualidade. 
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Assim, após o surgimento das Vilas Operárias e dos cortiços, um grande número de 

unidades habitacionais horizontais e também verticais passou a ser produzido. Através dos 

IAPs, o governo atuou na construção de empreendimentos habitacionais destinados à 

crescente demanda por moradia nas cidades que se industrializavam (BONDUKI, 2014a). 

Uma obra que marca a produção dessa época é o Conjunto Habitacional Marquês de 

São Vicente (Gávea) projetado em 1952, pelo arquiteto Eduardo Afonso Reidy. Inserido no 

centro próspero do Rio de Janeiro entrou em um ciclo virtuoso e teve sua integridade 

preservada. 

Figura 13: Gávea 

Fonte: Google Earth, 2019. 

A localização do empreendimento no meio urbano se mostra fundamental para sua 

evolução. No mesmo ano em que projetou o Gávea, Reidy projetou o Pedregulho. No 

entanto o Pedregulho entrou em um ciclo vicioso de deterioração em função de sua 

localização afastada do centro próspero. Dada sua relevância arquitetônica, o Pedregulho 

foi reformado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de verbas públicas. No 

entanto passa novamente por um processo de desvalorização. 
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Figura 14: Pedregulho 

Fonte: Fonte: Google Earth, 2019. 

A qualidade da produção habitacional da era Vargas praticamente desapareceu no 

período posterior. Após a extinção dos IAPIs em 1964, inicia-se o período marcado pela 

criação do BNH e pelo chamado “sonho da casa própria”.  

No período de 1964 a 1986 a produção habitacional gerada pelo BNH caracterizou-

se por um modelo arquitetônico repetitivo, pouco criativo, monótono e desinteressante. 

Consequentemente, o desenho urbano das cidades foi influenciado por essas 

características, gerando cidades desprovidas de urbanidade. 

A pouca representatividade da produção arquitetônica desse período foi quebrada 

em função do empenho de alguns arquitetos interessados em participar da cena. Eles 

colaboraram com bons projetos que resultaram em obras emblemáticas. Exemplos de 

destaque são: o Conjunto Zezinho Magalhães, projetado por Artigas, Paulo Mendes da 

Rocha e Fabio Penteado, em 1967; o Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, 

projetado por Joaquim Guedes, em 1974; e o conjunto habitacional Mirante da Taquara, 

projetado por Sérgio Magalhães, Clóvis Barros, Silvia Pozzana e Ana Lúcia Petrik 

Magalhães (MBPP Arquitetos Associados), em 1978. Os exemplos aqui destacados foram 

executados no âmbito do SFH, contando, portanto, com juros subsidiados. 
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Figura 15: Conjunto Zezinho Magalhães, 1967 

 

Fonte: ARQPB, 2008. 

Figura 16: Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, 1974 

 

Fonte:ARQPB, 2008. 

Figura 17: Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, 1979 

 

Fonte: PUC Rio. http://www.dau.puc-rio.br/arquivos/arq1339/arq1339.visita.guiada.03.cafunda.pdf. Acesso em: 

dezembro de 219. 

http://www.dau.puc-rio.br/arquivos/arq1339/arq1339.visita.guiada.03.cafunda.pdf
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A quantidade de habitações realizadas nesses dois períodos que marcaram a 

produção habitacional no Brasil foi discrepante. No primeiro período, que durou 34 anos, 

entre 1930 e 1964, os institutos e afins entregaram aproximadamente 250.000 unidades. No 

segundo período, que durou 22 anos, entre 1964 e 1986 o BNH entregou 4.300.000 

unidades (Bonduki, 2014a). A diferença de quantidades se deve a alguns fatores como o 

aumento da demanda por moradias. É importante considerar que esse aumento está ligado 

à política do governo militar em dinamizar a economia através da construção civil. Esse 

papel foi desempenhado pelo sistema BNH/SFH que fomentou a indústria, criando 

empregos e acelerando o processo de urbanização. 

Figura 18: Número de financiamentos habitacionais concedidos pelo Sistema financeiro de habitação 

(SFH/BNH) 1964-86 (julho) 

 

Fonte: BNH/DPLAC, 2019 

Um pico de urbanização se deu entre as décadas de 60 e 80. Esse momento foi 

marcado pela virada em que a vida nas cidades ultrapassou a vida no campo. A partir de 

então o aumento da urbanização acompanhou a crescente produção habitacional. No 

entanto, o ambiente físico gerado se mostra cada vez mais fragmentado, espalhado e 

desprovido de conexões necessárias a uma boa condição de vida nas cidades. O 

distanciamento do empreendimento habitacional em relação aos centros urbanos passou a 

caracterizá-los como bairros dormitórios. A Figura19 mostra como a partir da década de 60 

a população passa a ser predominantemente urbana e como esse número cresce de 

maneira exponencial. 
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Figura 19: População residente, por atuação do domicílio – Brasil – 1940/2000 

 

Fonte: IBGE, 2001. 

O crescimento do meio urbano implica na crescente complexidade das cidades, que 

precisa ser observada. 

Partiremos de uma hipótese: a urbanização completa da sociedade. 
Hipótese que posteriormente será sustentada por argumentos, apoiada em 
fatos. Esta hipótese implica uma definição. Denominaremos "sociedade 
urbana" a sociedade que resulta da urbanização completa, hoje virtual, 
amanhã real (LEFEBVRE, 1999, p. 13).  

O processo migratório para as cidades ocorrido entre os anos 1960 e 1970 foi 

marcado pela urbanização do país. No entanto, o quesito urbanidade não foi tido como 

parâmetro para regular esse processo, comprometendo sua qualidade. Os contingentes 

passaram a residir em terrenos afastados das cidades, em locais para os quais era 

necessário levar a infraestrutura urbana. 

O Censo Demográfico (2010), na Figura 20, apresenta a continuidade desse 

processo em que o campo perdeu 2 milhões de habitantes entre 2000 e 2010. O aumento 

da urbanização no Brasil fica evidente com esses dados, confirmando a diminuição do 

volume da população rural, concomitante ao desenvolvimento da população urbana. 
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Figura 20: População residente, Urbana e Rural – Brasil 1991, 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE. Censo 2010. Disponível em: https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/292-
teen/censo/censo-2010/1706-. Aesso em Janeiro de 2020. 

O conceito Habitabilidade Urbana parte do pressuposto de que a habitação 
seria entendida em seu sentido macro, conjugando-se ao direito à cidade, 
ou seja, de estar inserida na malha urbana, baseada em sua relação com a 
rede de infraestrutura e a possibilidade de acesso aos equipamentos 
públicos. Este conceito diz respeito à questão do pertencimento ao território 
urbano e da inclusão dentro de um amplo contexto urbano. Por meio do 
desenvolvimento deste conceito, também poderia se dar visibilidade ao 
pleno exercício de fruir, usufruir e construir um espaço com qualidade 
(BONDUKI, 2002 apud COHEN, 2004, p.27-28). 

Com a extinção do BNH em 1986, a retomada da ação do governo quanto a 

produção habitacional de escala massiva, somente se deu a partir de 2009 com a criação do 

PMCMV. No entanto, a arquitetura dos empreendimentos permaneceu medíocre, bem como 

se manteve o padrão de desenho desvinculado do centro urbano. 

Esse padrão é caracterizado pela multiplicação de empreendimentos habitacionais 

isolados. Apesar de nova, a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, apresenta um 

desenho urbano fragmentado, com um centro próspero de um lado da rodovia e um 

empreendimento habitacional do outro. Como pode ser observado na Figura 21. 

https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/292-teen/censo/censo-2010/1706-
https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/292-teen/censo/censo-2010/1706-
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Figura 21: Lucas do Rio Verde, MT. 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

A repetição desse modelo compromete a qualidade da urbanização, segundo 

Ferreira (2012), causa segregação socioespacial, consolidação de grandes vazios urbanos, 

bairros monofuncionais e formação de áreas isoladas e desarticuladas da malha urbana, 

sem diversidade social e de usos. 

A produção habitacional do PMCMV, segue características idênticas àquelas do 

período do BNH, baseada em uma simples multiplicação de unidades, desvinculadas das 

cidades da qual dependem seus residentes. A esse modelo será dado o nome de 

produtivista. Conforme já mencionado, essa característica passou a ser impressa quando o 

sistema BNH/SFH atuou de forma intensiva e foi replicada através do PMCMV, que 

atualmente continua promovendo a produção de moradias com a mesma característica.  

As falsas questões que se colocam de forma recorrente no debate a 
respeito da habitação social e do urbanismo no Brasil tentam levar a crer 
que não é possível fazer frente ao déficit habitacional, no ritmo e na escala 
requeridos, fora da perspectiva produtivista e desumanizada atuais. 
[...] 
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A visão produtivista, semelhante àquela que predomina em programas 
oficiais como o "Minha Casa Minha Vida", é também criticada por Kellett, 
quando afirma: "Um enfoque aritmético é demasiado simplista” 
(KELLET apud FONSECA DE CAMPOS, 2016, p.191). 

Em relação à São Paulo, dados da SPUrbanismo mostram que o centro da cidade 

apresenta numerosos vazios urbanos, onerosos para o município e que deveriam ser 

aproveitados. Essa parte da cidade é pouco populosa (SMDU, 2014). No entanto, o centro 

oferece empregos, infraestrutura de transporte, lazer e cultura. Assim, a prefeitura propôs o 

PIU do Centro, que tem como premissa endereçar a questão e destravar a utilização desses 

vazios para o uso habitacional (GESTÃO URBANA, 2019). Além desse, há atualmente uma 

série de outros estudos com a mesma finalidade.  

São Paulo é uma cidade reconhecida por sua atuação frente aos problemas urbanos. 

O Livro How to Unlock Land Valeus to Enhence Urban Infraestructure do Banco Mundial 

(2009), cita a Operação Urbana Faria Lima como uma referência exitosa, mas que não lida 

com o tema habitacional. 

Os momentos em que a produção habitacional no Brasil ficou caracterizada são 

basicamente quatro. O primeiro momento foi aquele quando as vilas operárias eram 

construídas pela iniciativa privada dos industriais, que buscavam resolver a questão da 

habitação de seus funcionários. O segundo momento foi aquele em que uma política 

habitacional do governo Vargas colaborou com a criação de institutos de classes, como os 

IAPs, que por sua vez organizaram a produção habitacional juntamente com a iniciativa 

privada, redundando em bons exemplos arquitetônicos e urbanísticos. O terceiro período foi 

aquele em que uma política econômica do governo militar fomentou, através do sistema 

BNH/SFH, a construção de habitações em escala massiva, porém de característica 

produtivista. O quarto é o momento iniciado em 2009 com a criação do PMCMV, que através 

de uma política anticíclica do governo, voltou a construir habitações em escala massiva e, 

também, seguindo o modelo produtivista. Segundo dados da CBIC (2019), mais de 5,5 

milhões de unidades habitacionais foram contratadas até dezembro de 2018, quando o 

programa fez 10 anos.  

Segundo a CAIXA (2020), as famílias são contempladas em quatro categorias 

distintas: 

Faixa 1: Famílias com renda de até R$ 1.800,00 

Faixa 1,5: Famílias com renda de até R$ 2.600,00 

FAIXA 2: Famílias com renda de até R$ 4.000,00 

FAIXA 3: Famílias com renda de até R$ 7.000,00 
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No cenário das lutas no contexto da Reforma Urbana e da 

redemocratização, nas décadas de 70 e 80, foi criado o instrumento de 

demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que contribuía 

para que assentamentos irregulares fossem reconhecidos como cidade 

(ROLNIK; SANTORO, 2013). Foi incluso no Estatuto da Cidade e 

regulamentado na lei federal nº 11.977/2009, se tornando um dos mais 

importantes instrumentos para a implantação de programas habitacionais, 

no âmbito municipal.  

As Zonas Especiais de Interesse Social são porções do território 
destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população da 
baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação 
ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e 
irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social 
– HIS e Habitações de Mercado Popular – HMP a serem dotadas de 
equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços 
locais, situadas na zona urbana (Gestão Urbana, 2020). 

As ZEIS são divididas em 5 tipos de demarcações específicas. A Zeis 1 é destinada 

às áreas não regularizadas, ocupadas pela população de baixa renda. Representa a maior 

porcentagem das Zeis de São Paulo; a Zeis 2 são áreas demarcadas para a produção de 

unidades habitacionais de interesse social; a Zeis 3 são imóveis ociosos, localizados em 

área com infraestrutura urbana, que devem ser destinados a atender a demanda por 

habitação; a Zeis 4 são áreas vazias, destinadas à reassentamentos de famílias, com 

características especiais, geralmente em área de mananciais; a Zeis 5 são imóveis 

subutilizados, voltados para a provisão de Habitação de Mercado Popular (HMP). 

(PREFEITURA SP, 2020) 

A Faixa 1 do MCMV está voltada predominantemente à população que que reside 

em ZEIS 1. 

2.2 Breve Contextualização Internacional 

Em meados do século XIX, portanto, meio século antes do início da transformação 

ocorrida no Brasil, em virtude da Revolução Industrial, um processo de urbanização mais 

acelerado passou a ocorrer na Inglaterra e nos Estados Unidos, envolvendo os poderes 

público e privado na solução do problema habitacional que surgia. Com a Revolução 

Industrial, ocorreu um rápido processo de urbanização e o aumento da população urbana. 

Aqueles que vinham do campo para trabalhar na indústria passaram a viver de forma 
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precária. Foi notado que essa precariedade poderia acarretar problemas futuros caso não 

fosse tratada imediatamente. Através de planejamento, cidades como Londres e Nova York 

passaram a cuidar da questão habitacional desde seu surgimento. O poder público reagiu 

para resolver os problemas que começaram com a urbanização desordenada. 

 [...] Com seus 5,6 milhões de habitantes no início de 1890, não havia outra 
área urbana britânica que lhe fizesse frente; densidades habitacionais, 
arrendamentos de solo, problemas de transporte, competição pelo espaço, 
com certeza haveriam de ser, ali, muito mais agudos (HALL, 1995, p. 34). 

A precariedade da situação habitacional estava em um estágio avançado de 

degradação. Amontoados em pequenos cubículos, sem saneamento adequado e sem 

iluminação e ventilação natural, as doenças se alastravam rapidamente. O risco de uma 

convulsão social era iminente. 

[...] Na questão habitacional está o problema central de Londres nos anos 
80 do século XIX, de 1883 em diante, os jornais trimestrais e a imprensa em 
geral encheram-se de advertências sobre a necessidade de reforma 
imediata para afastar-se a ameaça de revolução. [...] O realojamento dos 
pobres de Londres só pode ser adequadamente tratado pelo poder público 
de Londres (Fabian Society, 1889, p. 28, apud HALL, 1995, p. 33). 

Esse cuidado criou uma compreensão de como o processo de migração para o meio 

urbano vinha ocorrendo. Logo empreendedores perceberam oportunidade de ganhos e 

propuseram modelos de urbanização que atendessem aos anseios das classes operárias. 

Tendo como referência o urbanista Ebenezer Howard, os urbanistas Raymond Unwin e 

Barry Parker propuseram bairros operários ao longo das vias férreas. 

Unwin e Parker projetaram e realizaram empreendimentos habitacionais, 

materializando o conceito de Howard para cidades-jardins inglesas. Dois exemplos são as 

cidades de Hampstead e Letchworth. Seu traçado sinuoso e arborizado, sugerindo uma vida 

aprazível e confortável seduziu os consumidores que, para acessá-lo, se sujeitava às 

viagens de trem até o trabalho no chão de fábrica. O partido arquitetônico das edificações 

operárias era composto pela união de diversas unidades, sob um grande telhado com um 

arco central que se assemelhava a uma grande casa vitoriana. Na realidade ao se observar 

com mais atenção percebe-se que a fachada era composta por portas separadas que 

davam acesso às várias pequenas unidades habitacionais. A união das unidades em um 

volume único permitia sobra de espaço para a criação de áreas verdes e praças de 

amenização. Esses espaços, fundamentais para a boa qualidade da atividade de estar ao ar 

livre e para o empreendimento como um todo, haviam sido previstos na conceituação de 
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Howard. Naquela época ele introduziu o conceito de sustentabilidade aplicado ao meio 

urbano. 

O exemplo de um projeto habitacional para Hampstead, ilustrado na Figura 22, 

Figura 23 e Figura 24, mostra as características descritas e repetidas em empreendimentos 

construídos na cidade de Lechwork.  

Figura 22: Hampstead co partnership housing England 

Fonte: Harvard Digital Collections. Disponível em: https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-

states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc. Acesso em novembro de 2019. 

https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc


55 
 

Figura 23: Hampstead co partnership housing England 

Fonte: Fonte: Harvard Digital Collections. Disponível em: https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-

united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc. Acesso em novembro de 

2019. 

https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
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Figura 24: Hampstead co partnership housing England 

Fonte:Fonte: Harvard Digital Collections. Disponível em: https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-

united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc. Acesso em: novembro 

de 2019. 

https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
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Figura 25: Hampstead - Implantação 

Fonte: Fonte: Harvard Digital Collections. Disponível em: https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-

united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc. Acesso em novembro de 

2019. 

https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
https://curiosity.lib.harvard.edu/immigration-to-the-united-states-1789-1930/catalog/39-HUAM151796soc_urn-3:HUAM:OCP19151_dynmc
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A implantação original de Hampstead, mostrada na Figura 25, ilustra o partido 

composto por ruas sinuosas e arborizadas, graças à concentração das unidades 

habitacionais sob grandes coberturas, sobrando, assim, áreas verdes em grande 

quantidade.  

Com o êxito dos empreendimentos do início do século XX, criados por Raymond 

Unwin e Barry Parker, a população inglesa usufruiu de moradia de qualidade. Ainda que 

afastadas dos centros urbanos havia disponibilidade de transporte público. Seu desenho 

urbano lhes proporcionou qualidade de vida.  

Já em outro momento, com o final da Segunda Guerra, a demanda por moradia nas 

cidades voltou a crescer na Inglaterra. Os avanços tecnológicos daquele período levaram à 

criação de sistemas construtivos industrializados, que podiam ser montados de forma rápida 

e que possibilitavam também a construção de edifícios verticais de grande porte. Uma nova 

oportunidade de ganhos com a produção de empreendimentos imobiliários foi encontrada.  

Em meados do século XX, a composição dos interesses do poder público com os da 

iniciativa privada levou à criação de muitos empreendimentos habitacionais verticais e de 

grande porte. Foram construídos em novos bairros criados especificamente para comportá-

los. Os autores Glendening e Muthesius (1994) denominaram aqueles empreendimentos 

habitacionais de Tower Block. 

Esses edifícios, em sua maioria, possuíam dimensões massivas e características 

arquitetônicas pouco trabalhadas. As vizinhanças eram desprovidas de urbanidade. Os 

usuários viviam de forma insegura, em edifícios com densidade habitacional excessiva e 

sujeitos ao vandalismo. Os empreendimentos passaram a ser rejeitados. Com o tempo a 

deterioração levou a sua demolição. 

Assim, o novo padrão de segregação que estaria aflorando traria, por um 
lado, uma entronização do “efeito gueto” em muitos bairros populares e, por 
outro, uma redução na escala de segregação residencial refletida em uma 
abundância de muros e fragmentos espaciais (SABATINI, 2013 apud 
Fontes, p.308. 2018). 

A Revolução Industrial influenciou o desenvolvimento urbano da cidade de Nova 

York, de uma forma parecida com o que ocorreu em Londres. No final do século XIX e início 

do XX, a cidade passou a receber grandes quantidades de imigrantes que vinham da 

Europa, buscando oportunidades de trabalho. 

Empreendedores passaram a construir edificações compactas para atender a essa 

demanda. As edificações tinham formato “H” alongado e passaram a ser conhecidos como 

Dumbbells. Muitos deles foram erguidos. As edificações apresentavam plantas idênticas, 

porém com detalhes variados (Figura 27). Suas dimensões totais eram de aproximadamente 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-15292018000200304&lng=en&nrm=iso&tlng=pt#B20
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7m x 33m. Suas características arquitetônicas eram compostas por altura de seis 

pavimentos, ventilação voltada para a rua na parte frontal; aberturas na parte posterior 

próximas à edificação vizinha; shafts laterais de ventilação abertos entre as edificações 

geminadas umas às outras (Figura 28).  

Figura 26: Os Dumbbells nova-iorquinos em planta 

Fonte: MCKENZIE. Garey, 2016. 

http://slideplayer.com/user/7514052/
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Figura 27: Os Dumbbells nova-iorquinos em planta 

Fonte: MCKENZIE, Garey,2016. 

http://slideplayer.com/user/7514052/
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Figura 28: O afastamento entre edificações e a abertura dos shafts de ventilação na cobertura 

Fonte: Hall, 1995, Pg. 42 
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Figura 29: Os Dumbbells nova-iorquinos em perspectiva. 

Fonte: Hall, 1995, Pg. 41 

Cada pavimento comportava até quatro apartamentos, sendo que cada apartamento 

poderia ser utilizado por uma família. No entanto cada apartamento abrigava mais de uma 

família, sendo uma em cada cômodo (Figura 30) (HALL, 1995). 
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Figura 30: Uma família inteira ocupava um único cômodo de um dos pavimentos 

Fonte: Jacob Riis, c. 1890/ Museum of the City of New York 

Em Nova York, assim como em Londres, foi notado o risco de que tumultos e 

rebeliões pudessem ocorrer (RISS, 1890). Em 1894 o poder público se organizou em torno 

da Comissão para Avaliação de Prédios de Habitação Coletiva, que atuou até 1900. A 

comissão estimou que cerca de três em cada cinco habitantes da cidade moravam em 

empreendimentos habitacionais. Sua ocupação podia ser considerada excessivamente 

adensada e os terrenos nos quais eram implantados tinham ocupação de 80%. Buscando 

melhorar a situação, a prefeitura criou a legislação de 1901. A lei regulamentou os 

parâmetros urbanísticos que deveriam incidir sobre o empreendimento habitacional, 

revogando a construção de novos Dumbbells e exigindo a modificação dos existentes. 

Assim passou a vigorar um padrão mais generoso. Conforme a Figura 31, a planta 

da esquerda mostra os vazios exíguos dos edifícios originais; a planta do meio mostra os 

vazios aumentados dos edifícios reformados e a planta da direita mostra uma nova 

configuração, adotada a partir de 1914. Daquele momento em diante, a proporção de vazios 

de uma quadra passou a ser de 60%, enquanto de cheios passou a ser de 40%. 
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Figura 31: Dumbbells reformados 

Fonte: HA Dune And Co, 2019. 

Com base na história dessas cidades, pode-se dizer que o olhar do poder público 

para as condições da habitação no meio urbano é estratégico. Do contrário, o processo de 

produção de empreendimentos habitacionais reduz os espaços a cubículos inabitáveis e a 

consequente deterioração do espaço urbano (Lefebvre, 1999). 

O cuidado do poder público com o tema da habitação levou à elaboração do Plano 

Regional de Nova York em 1931. Foram atingidos avanços quanto à qualidade dos 

empreendimentos, no entanto, simultaneamente, houve o aumento no preço de venda 

desses imóveis. 

Na década de 1960, em função da restrição legal à construção de Dumbbells e da 

valorização imobiliária das regiões centrais da cidade, passou-se a produzir 

empreendimentos habitacionais verticais, em terrenos subutilizados, localizados nas 

margens do East River, afastando a moradia dos bairros mais valorizados. 

Figura 32: Habitações verticais às margens do East River – década de 60 

Fonte: HA Dune And Co, 2019.  

Os Dumbbells produzidos no início do século XX que permaneceram de pé, foram se 

valorizando ao longo do tempo. Hoje são vendidos ou alugados por preços equivalentes aos 

preços de imóveis negociados no restante da cidade (Figura 33). 
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Figura 33: Dumbbells remanescentes nos dias de hoje 

Fonte: Google Earth, 2017. 

Glaeser (2016) destaca os problemas que frequentemente acompanham o 

crescimento das cidades como alto custo da moradia. Além disso há também problemas 

como criminalidade e congestionamentos. No entanto, o autor entende que apesar de todos 

esses problemas, os habitantes das cidades têm um número maior de oportunidades, 

contanto que o adensamento populacional seja bem dimensionado. 

Segundo (Acioly; Davidson, 1999), a densidade urbana é a correlação entre 

população de um território e sua superfície. Para eles a densidade excessiva traz muitos 

desafios para o equilíbrio de uma cidade. É necessário buscar uma estabilização nesse 

vetor de planejamento urbano, para obter cidades harmoniosas. 

Glaeser acredita que através de boas políticas públicas constrói-se uma cidade e um 

futuro melhores. Uma das justificativas levantadas para a existência das cidades está na 

razão econômica. No contexto urbano industrial do passado, agentes produtivos, como os 

fornecedores das indústrias, faziam parte da cidade. A presença deles era justificada pela 

otimização do custo de seu produto para o consumidor. Hoje, no entanto, o setor de serviços 

predomina. Para Glaeser (2016), as cidades que prosperam são locais onde a oferta de 

serviços pode atingir seu patamar de excelência. 

O autor entende que para justificar o anseio das pessoas em permanecer na cidade, 

elas precisam ter acesso à educação de ponta e que sua interação promove inovação e 
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crescimento econômico. Para ele, o "capital humano" faz parte da viabilização de cidades, 

havendo um nexo entre a educação das pessoas e o sucesso das cidades.  



67 
 

3. O DESENHO URBANO E A HABITAÇÃO NO CENTRO 
EXPANDIDO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

O crescimento da Cidade de São Paulo teve como resultado a periferização da 

população de baixa-renda, a dificuldade de levar infraestrutura para as periferias, o aumento 

do uso do automóvel e a precarização do transporte coletivo (para vencer essas distâncias), 

e graves consequências para o meio ambiente, devido ao o desmatamento, ao mal 

planejamento em relação à impermeabilização do solo e à falta de cuidado com as áreas 

ambientalmente vulneráveis (NADALIN;IGLIORI, 2010). 

Esta pesquisa busca colaborar com a melhoria da qualidade arquitetônica e 

urbanística do empreendimento habitacional. Tem seguido na direção dos centros urbanos e 

contrária ao espalhamento. No caso do centro da Cidade de São Paulo, o recorte definido 

pelo Centro Expandido delineia o contorno de uma figura útil para reflexão. Esta região é 

dotada de infraestrutura. Especificamente o saneamento básico e a rede de mobilidade 

fazem parte da qualidade de vida de um meio urbano suscetível à valorização imobiliária. 

Haverá nesta trama espaço para habitação? 

O pleno desenvolvimento das cidades está diretamente relacionado com as 
redes de infraestrutura. Através de sua existência, melhoram-se as 
condições ambientais e de produção e consequentemente, a qualidade de 
vida da população (MASSARA, p.1. 2002).  
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Figura 34: Mancha de expansão urbana na cidade de São Paulo 

Fonte: ANGEL, S., PARENT, J.; CIVCO D.; BLEI, A. Atlas of Urban Expansion. Lincoln Institute of 
Land Policy. Disponível em: http://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/. Acesso em: 

novembro de 2019. 
 

http://www.lincolninst.edu/subcenters/atlas-urban-expansion/
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Figura 35: Centro expandido da cidade de São Paulo 

 

Fonte: MAIS PERTO. Disponível em: http://www.sp.maisperto.com.br/index.php/ofertas-brasil/sao-paulo-sp-

cidade/guia-cidade-de-sao-paulo-sp/rodizio-sp-horario-do-rodizio-de-sp-carros-e-caminhoes-por-placa. Acesso 

em: novembro de 2019. 

3.1 Edifício Japurá e Sua Presença no Meio Urbano 

O Edifício Japurá (Figura 36) é um exemplo de conjunto habitacional situado na 

região central da cidade de São Paulo, que se manteve íntegro ao longo do tempo. 

O empreendimento foi incorporado e realizado pelo IAPI. Seu projeto foi feito pelo 

arquiteto Eduardo Kneese de Mello na década de 1940 e sua construção se deu em 1957. 

Ele consiste em uma boa referência de empreendimento habitacional, dada sua localização 

dentro da região central da cidade, bem como por suas características arquitetônicas e 

urbanísticas.  

Conforme Bonduki (2014c), neste empreendimento foi preservado o direito de 

permanência das pessoas que viviam encortiçadas em seu terreno. Muitas das famílias que 

aí viviam passaram a residir no novo edifício, após sua construção. 

http://www.sp.maisperto.com.br/index.php/ofertas-brasil/sao-paulo-sp-cidade/guia-cidade-de-sao-paulo-sp/rodizio-sp-horario-do-rodizio-de-sp-carros-e-caminhoes-por-placa
http://www.sp.maisperto.com.br/index.php/ofertas-brasil/sao-paulo-sp-cidade/guia-cidade-de-sao-paulo-sp/rodizio-sp-horario-do-rodizio-de-sp-carros-e-caminhoes-por-placa
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Composto por 310 unidades, em uma área do terreno de 6.668 m² e uma área 

construída de 28.925 m², foi edificado num contexto em que as restrições urbanísticas 

seguiam o código Arthur Saboya, enquanto o Plano de Avenidas promovia acessos viários, 

ligando diversas regiões da cidade (BONDUKI, 2014c). 

Figura 36: Edifício Japurá 

 

Fonte: ARQUIVO ARQ. Disponível em: //www.arquivo.arq.br/edificio-japura. Acesso em: novembro de 2019. 

https://www.arquivo.arq.br/edificio-japura
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Figura 37: Fachada do Edifício Japurá 

Fonte: ARQUIVO ARQ. Disponível em: //www.arquivo.arq.br/edificio-japura. Acesso em: novembro de 2019. 

Figura 38: Corte do Edifício Japurá 

 

Fonte: Arquivo Arq. Disponível em: //www.arquivo.arq.br/edificio-japura. Acesso em: novembro de 2019. 

O propósito dos IAPs era a produção de empreendimentos habitacionais acessíveis 

para seus associados. A exemplo das demais incorporações imobiliárias, o custo do terreno 

era um fator limitante. A posição em que o terreno se encontrava, ao sul do centro e às 

https://www.arquivo.arq.br/edificio-japura
https://www.arquivo.arq.br/edificio-japura
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margens do Córrego do Bexiga (Figura 39), o tornava pouco valorizado, o que colaborou 

para sua viabilidade (BONDUKI, 2014c). 

Figura 39: Situação do Terreno no Início do Século XX 

 

Fonte: Museu Paulista, USP. (1980) 

Outro aspecto que contribuiu para a redução do preço do terreno foi sua ocupação 

pela Vila Barros (Figura 40), onde, como já foi visto, havia quatro cortiços. (REGINO E 

PERRONE, 2009). 
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Figura 40: Implantação do complexo de cortiços Vila Barros 

 

Fonte: BONDUKI, 1998, p. 55. 

Após sua construção (Figura 41), a população residente nos cortiços foi em parte 

realocada no próprio edifício. Na sua grande maioria, no entanto, o edifício foi ocupado 

pelos industriários. Seus moradores pagavam aluguel social.  

Figura 41: Edifício em Fase de Conclusão de Obras 

 

Fonte: Habitação Social. Disponível em: http://habitacaosocial.com/edificio-japura/. Acesso em: novembro de 

2019. 

http://habitacaosocial.com/edificio-japura/
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Hoje o edifício guarda suas características originais, é dotado de manutenção e 

fundamentalmente, cumpre a mesma finalidade original: habitação no centro de São Paulo 

(Figura 42). 

Figura 42: Edifício Japurá atualmente 

 

Fonte: Acervo do Autor, 2018. 

A influência de Le Corbusier na cena arquitetônica brasileira se deu de forma 

intensa, especialmente a partir de sua visita ao Brasil em 1929 e de sua colaboração na 

concepção do projeto para o edifício do Ministério da Cultura de 1936, construído no Rio de 

Janeiro7. 

 
7 Projeto elaborado sob a direção de Lucio Costa e participação de Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, 
Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer. 
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O conceito de unidade de habitação e das propostas urbanísticas na Carta de Atenas 

(LE CORBUSIER, s/d) marcaram o partido arquitetônico adotado por Kneese de Melo na 

concepção do Edifício Japurá. 

Aqueles conceitos influenciaram, também, outros arquitetos que projetaram edifícios 

de mesma natureza como o Edifício JK, em Belo Horizonte e os Edifícios Copan e Nações 

Unidas em São Paulo, todos da década de 19508. 

O Edifício Japurá apresenta em seu projeto um aspecto urbano marcante, 

caracterizado pela planta do térreo (Figura 43). Além da finalidade básica voltada para a 

habitação (tema que hoje é atual e fundamental para a vida nos centros urbanos para que 

sejam povoados durante noite e dia), o projeto previu áreas de lazer na cobertura e um 

térreo permeável, com serviço de restaurante e comércio, conferindo ao empreendimento o 

caráter de uso misto e gerando diversidade urbana, fundamental para a vitalidade de uma 

cidade (ANTUNES, 2011). 

Figura 43: Planta do térreo e dos pavimentos pares e ímpares 

 

Fonte: Acrópole, 1948, nº. 119, p. 286. Redesenho: Evie Cristine Meyer. 

A oportunidade de visitar o Edifício Japurá no dia 26/05/2017, cerca de 80 anos após 

sua construção, tornou tangível o que foi estudado e se supôs em relação ao projeto. O 

contato com moradores locais possibilitou a proximidade necessária com a realidade e o 

entendimento de que o imóvel, de fato, apresenta boa qualidade arquitetônica e urbanística. 

Essa constatação pode ser obtida através da apropriação sociocultural que os moradores 

demonstram ter pela obra e de sua satisfação em viver lá. O projeto foi concebido através 

do uso habilidoso dos coeficientes urbanísticos (CA - coeficiente de aproveitamento e TO - 

 
8 O Edifício JK e o Edifício Copan, são projetados por Oscar Niemeyer e o Edifício Nações Unidas por Abelardo 
de Souza. 
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taxa de ocupação), assim como as limitações de gabarito impostas na época (BONDUKI, 

2014a; REGINO e PERRONE, 2009).  

Durante a visita foi possível conhecer de perto e percorrer a realidade do espaço 

físico que caracteriza o edifício. O casal Natalia Gaspar e Gabriel Fernandes, que 

acompanharam o autor durante a visita, reside no condomínio desde julho de 2016 e 

relatara gostar de morar em um espaço que, de acordo com sua experiência, teria sido 

projetado com o foco voltado ao usuário. 

Para Natalia e Gabriel a vida no Japurá é boa. Eles destacam a diversidade social 

dos moradores e seus perfis variados. Conforme relata o casal, não é possível conhecer 

todos os moradores, porque são muitos. Mas a sensação de estarem integrados a um 

conjunto composto por diversas personalidades confere dinamismo à vida no Japurá. 

Em 1964 foi feita a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões através da 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Assim todas as unidades 

habitacionais que pertenciam integralmente ao IAPI, foram vendidas para os inquilinos, em 

regime de repatriação. O conjunto passou a ser gerido pelo sistema de gestão condominial 

convencional, através da autoridade de um síndico. Posteriormente a gestão financeira 

passou a ser feita por uma administradora, chamada FIT Condominial, que conta com uma 

receita mensal, decorrente do valor do condomínio de aproximadamente R$500,00. 

O Sr. Libério Agostini Jr., morador desde 1979 e proprietário há 20 anos, havia 

assumido a função de síndico há 6 meses na época da visita. Ele promove assembleias 

semestrais. As assembleias normalmente contam com a participação de poucos 

condôminos. Mas, ainda assim, a dinâmica é fundamental para o pleno funcionamento do 

edifício. A manutenção é feita periodicamente (Figura 44).  
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Figura 44: Andaime pronto para iniciar a manutenção 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Os corredores dos andares, conectados com os shafts de ventilação e iluminação 

naturais, são amplos e bem iluminados (Figura 45, Figura 46 e Figura 47). No entanto, tendo 

em vista que a contribuição do ar nos dutos atende aos interiores das áreas das salas e dos 

banheiros das habitações, a qualidade do ar interno é afetada. Os apartamentos situados 

nos andares mais altos apresentam melhores condições de ventilação natural. Porém, os 

inferiores, bem como aqueles localizados do lado oposto do corredor, têm a ventilação 

comprometida, dada a distância entre a entrada e a saída de ar e o topo do shaft de 

ventilação ou da distância entre a entrada de ar pelas janelas da sala e o duto de ventilação.  
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Figura 45: Ambientes comuns internos 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Figura 46: Aspecto dos shafts de ventilação e iluminação e dos ambientes internos comuns e privados 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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Figura 47: Aspecto dos ambientes internos comuns e privados 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Figura 48: Galeria de acesso entre a rua e os elevadores 

 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

Será possível resgatar esses aspectos qualitativos a partir da criação de um 

instrumento urbano legal que contribua com a viabilidade econômica do empreendimento? 

Isso abriria espaço para a produção de empreendimentos habitacionais em centros urbanos. 
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O Japurá parece ser um exemplo de empreendimento habitacional, composto por usos 

diversos como comércio, lazer e serviços, que contou com sua localização central para 

colaborar com sua evolução. É possível que seu entorno imediato também tenha sido 

beneficiado com a presença do empreendimento, uma vez que seus moradores utilizam 

dele para trabalhar e buscar por equipamentos de saúde e educação. Talvez, 

empreendimentos como o Japurá possam ser considerados equipamentos capazes de 

contribuir para a conformação de cidades, de urbanidade. 

3.2 O Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano 

Em 1980, dentro do contexto de redemocratização, movimentos sociais culminaram 

no movimento nacional de reforma urbana que endereçou questões ligadas ao direito à 

moradia e aos serviços e equipamentos urbanos, e posteriormente foram integrados na 

Constituição Federal de 1988. Nesse documento foi garantida a função social da 

propriedade como direito individual e coletivo. Desse momento em diante, a ordem 

econômica passou a ter o dever de observar o princípio da função social da propriedade. 

Na cidade de São Paulo, na década de 90, teve início o exame da necessidade de 

uma delimitação territorial de áreas de interesse social para habitação. Para tanto foram 

mapeados os terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados, que tivessem a 

capacidade de abrigar empreendimentos habitacionais destinados a atender ao interesse 

social. A partir daí programas habitacionais começaram a se valer dessa ferramenta. Com o 

Estatuto da Cidade de 2001, foram definidas oficialmente as ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social), que passaram a permitir a regularização de áreas com problemas 

fundiários e garantir espaço para promover a produção de novas unidades destinadas a HIS 

(Habitação de Interesse Social), e HMP (Habitação de Mercado Popular) (GESTÃO 

URBANA, 2019). 

Com isso foi criado pela Prefeitura de São Paulo o FUNDURB (Fundo de 

Desenvolvimento Urbano), um dos principais fomentadores de habitação social no país. De 

sua composição fazem parte representantes do Poder Público e da Sociedade Civil e a 

partir dai é determina a destinação de recursos provenientes da arrecadação da Outorga 

Onerosa. 

É muito mais emergente, por exemplo, São Paulo direcionar esforços e 
recursos para regenerar territórios centrais e dotá-los de amplas 
quantidades de habitação coletiva construídas rapidamente utilizando 
sistemas industrializados do que se preocupar com a arborização ou o 
mobiliário urbano de bairros ricos (estes indicadores devem ser buscados 
sempre na cidade toda). Não há cidade sustentável sem a desejável 
diversidade socio territorial (LEITE, p.17, 2012). 
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Alguns autores como Hall (1995), Glaeser (2016) e Leite (2012) defendem que, o 

êxito de empreendimentos habitacionais depende de sua inserção em centros urbanos, 

onde a concentração de pessoas, seus respectivos talentos e anseios, possibilitam a criação 

de um cenário propício ao desenvolvimento econômico e a consequente geração de 

riquezas, sendo assim contemplado um maior número de pessoas. 

A administração pública do município de São Paulo é conhecida por experimentar 

soluções, visando incrementar sua qualidade urbana, como as diversas Operações Urbanas 

Consorciadas já propostas como: OUC Água Branca, OUC Faria Lima, OUC Água 

Espraiada e a OUC Centro. As referências adotadas pelo departamento são, em sua 

maioria, provenientes da experiência francesa, como: Paris Rive Gouche e Clichy 

Batignolles. 

Nesta tese foram adotados alguns exemplos e mecanismos urbanísticos 

provenientes dos EUA que serão discutidos. A razão para sua escolha está no fato de a 

grande maioria das Operações Urbanas propostas para São Paulo não terem logrado o 

êxito esperado. Assim os exemplos norte-americanos surgem como uma alternativa nova de 

referência. Além disso, a vivência pessoal do autor com relação a realidade 

norte-americana, também contribuiu para tal escolha. 

Um exemplo desse pensamento é o caso do projeto urbano São Francisco Mission 

Bay, destinado a recuperação de uma área industrial e portuária dentro da cidade de São 

Francisco na Califórnia, Estados Unidos. O complexo é composto por edificações de uso 

misto, infraestrutura de ponta e cluster de biotecnologia. Esses componentes têm a 

finalidade de alavancar uma reestruturação produtiva e a regeneração urbana do local. O 

São Francisco Mission Bay é um exemplo de empreendimento que embasa o conceito de 

Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano. Após sua implantação, torna-se necessário um 

estudo dos impactos positivos e/ou negativos, gerados no desenvolvimento urbano do 

território em transformação.  

Esses estudos podem servir de base para novos projetos denominados clusters, ou 

seja, locais capazes de produzir e alavancar a criação de uma nova economia, onde antes 

de sua implantação não havia nada, apenas um território vazio. Dessa forma, esses clusters 

passam a ser preciosos instrumentos de desenvolvimento local, com base em uma 

reindustrialização inovadora (LEITE, 2005). 

Sob o prisma do desenvolvimento urbano sustentado, voltar a crescer para 
dentro da metrópole e não mais expandi-la é outro aspecto altamente 
relevante nestes casos: reciclar o território é mais inteligente do que 
substituí-lo. Reestruturá-lo produtivamente é possível e desejável no 
planejamento estratégico metropolitano (LEITE, p.1, 2005). 
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Projetos desse porte, demandam uma interlocução estrita entre os poderes público e 

privado. No caso do Brasil, a redução da participação estatal no investimento pode ser 

vantajosa para o avanço de obras de infraestrutura necessárias, onde o investimento público 

tem sido marcado por uma ineficiente alocação de recursos.  

Nesse sentido as PPPs (Parcerias Público-Privadas) aparecem como uma opção de 

instrumento que permite ganhos de eficiência, na medida em que podem viabilizar a 

implementação de projetos que concentram em um único contrato a construção e operação 

dos ativos tangíveis9. Para tanto, torna-se forçosamente necessário que sejam impedidas a 

má escolha do projeto, o descontrole do seu custo majorado, a morosidade e os atrasos na 

execução de suas obras (ENGEL; FISCHER; GALETOVIC, 2009; WORLD BANK, 2013 

apud CBIC, 2016). 

 

 
9 Os bens tangíveis, também chamados de corpóreos ou materiais, são aqueles que existem fisicamente, como 

móveis, imóveis, veículos, dinheiro, estoque, entre outros, que também integram o patrimônio (GRANADO, 
2019). 
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Figura 49: São Francisco Mission Bay 

 

Fonte: CRE WORLD WIDE. http://www.creworldwide.com/2012/03/25/mission-bay-development-slows/. Acesso 

em: janeiro de 2020. 

Hoje, sob o aspecto mais funcional da reestruturação produtiva do território, já é 

possível perceber que o São Francisco Mission Bay direcionou iniciativa de forma correta. 

Através dos investimentos do setor de biotecnologia, pretende-se gerar um processo 

de reestruturação produtiva sobre um vazio urbano de 122 hectares. 

http://www.creworldwide.com/2012/03/25/mission-bay-development-slows/
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A estratégia é fazer a metrópole crescer de fora para dentro e não no sentido 

contrário, como frequentemente ocorre na Califórnia10. 

A iniciativa pretende-se um modelo completo e inovador de desenvolvimento urbano. 

O programa é composto por: 

1. Habitação para 10.000 moradores; 

2. Comércio de alta qualidade; 

3. Laboratórios e empresas de biotecnologia; 

4. Espaços empresariais de alta tecnologia; 

5. Hotel com 500 apartamentos; 

6. Campus da University of California San Francisco (UCSF), para pesquisas na 

área de biotecnologia. 

Os itens 4 e 6 são os responsáveis por impulsionar os investimentos, que deverão 

promover o desenvolvimento econômico local em uma área tradicionalmente industrial. O 

montante do investimento é da ordem de US$ 1Bi, pretendendo fixar 9 mil pessoas. 

A partir desse investimento inicial, espera-se que outros aportes anuais da ordem de 

US$ 2Bi venham a ser feitos na área de biotecnologia. Da maneira como o projeto é 

mostrado, espera-se esse efeito de projetos urbanos de sucesso, que partem de PPPs 

voltadas para o redesenvolvimento urbano e econômico, das quais a iniciativa privada 

participa ativamente desde o seu início. 

Sob o ponto de vista municipal, esses investimentos estão ligados à intenção da 

cidade de São Francisco em liderar a corrida da “bioeconomia”, assim como San Diego e 

Seattle. Em todos esses casos os investimentos têm origem na necessidade de 

regeneração urbana, através de amplos processos de reestruturação produtiva. Sua 

viabilização baseia-se em uma mola propulsora, como os investimentos públicos compostos 

com os investimentos privados. Do ponto de vista urbanístico trata-se do cuidado com áreas 

industriais deterioradas. A cidade de São Paulo, no Brasil, é composta por áreas como 

essas. A Vila Leopoldina é um exemplo. 

O projeto São Francisco Mission Bay teve início na década de 1980, quando a Santa 

Fé Pacific Realy Corporation concordou com a possibilidade de participação da comunidade 

 
10 A agência governamental São Francisco Redevelopment Agency é a instituição responsável pela coordenação 
do projeto e a construtora Catellus Development pela execução das obras. 
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local na elaboração dos planos urbanísticos para o território. Seu longo processo de 

definição foi concluído em 1998. 

Dois aspectos fundamentais para a estruturação do projeto foram infraestrutura e 

acessibilidade, que vieram a ser providos pelo poder público. Com os investimentos na área 

de transportes suscitados pelo projeto urbano, a área de Mission Bay passou a ser 

conectada com o centro financeiro da cidade de São Francisco, por metrô, e com todo o 

Vale do Silício, por trem. 

Hoje, apesar dos efeitos positivos da renovação promovidos pelos investimentos, a 

presença desejável de pessoas andando pelos arredores da implantação ainda é pouco 

visível. A crítica nesse sentido recai sobre custos exorbitantes da moradia no local, que se 

equivalem aos valores encontrados nas áreas mais caras da cidade. 

É sabido que o tempo de implantação desses projetos é longo. A regeneração 

urbana pode levar mais de uma década até que a verdadeira forma de apropriação do 

território por parte dos usuários possa ser avaliada (LEITE, 2012). 

Ainda que de forma tardia, há grandes chances de que o uso habitacional venha a se 

intensificar. Foi necessária uma estratégia ambiciosa para que o tema habitacional voltasse 

à tona numa cidade como São Francisco. Isso foi possível a partir de uma área vazia e 

degradada, bem como de um projeto amplo o suficiente para que o tema fosse incluído no 

programa, além de outros temas como o institucional e o comercial.  

Além de lidar com o tema da habitação, Projetos Indutores de Desenvolvimento 

Urbano também são capazes de resolver questões relativas ao tratamento de áreas urbanas 

degradadas. Essas áreas podem apresentar algum nível de desenvolvimento prévio, como o 

desenho de seu loteamento. Sua efetivação viabiliza a implementação de infraestruturas 

como sistema viário, arborização, drenagem e saneamento, abastecimento de água e 

energia. O empreendimento habitacional é fornecido como contrapartida pública. Um dos 

sistemas fundamentais para a performance do projeto é o sistema de mobilidade.  

Mobilidade compreende a facilidade de deslocamento das pessoas e bens 
na cidade em função das complexas atividades nela desenvolvidas, 
constituindo um componente da qualidade de vida aspirada por seus 
habitantes. Problemas na infraestrutura e qualidade do transporte 
comprometem a mobilidade e a capacidade de deslocamento. 
Acessibilidade constitui a facilidade, em distância, tempo e custo, em 
alcançar fisicamente os destinos desejados, encerrando a efetividade do 
sistema de transporte em conectar localidades separadas. Traduz uma 
relação entre pessoas e espaço diretamente relacionada à qualidade de 
vida dos cidadãos (ARAUJO, p. 574, 2011). 
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São muitos os interesses envolvidos em projetos indutores de desenvolvimento. A 

esfera político administrativa é fundamental para a viabilização desses projetos, conforme 

Fernando de Mello Franco, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São 

Paulo (FERNANDO DE MELLO FRANCO, 2018). O usuário é o interessado na 

contrapartida habitacional. O poder público é o interessado nos ganhos políticos. A iniciativa 

privada é interessada nos incentivos legais ou fiscais que aumentem o retorno do projeto. 

Os cidadãos são os interessados na melhoria da qualidade de vida no meio urbano.  

Para a realidade brasileira é necessário pensar em uma solução de projeto 

específica, por mais estruturada que seja. Assim recorreu-se a experiências já realizadas e 

consolidadas dentro da cidade de São Paulo.  

O arquiteto Hector Vigliecca colaborou com esta pesquisa de forma relevante. 

Através de uma entrevista, foi possível perceber que sua experiência com projetos e obras 

para empreendimentos habitacionais contribui com a caracterização do conceito de Projeto 

Indutor de desenvolvimento Urbano. Um exemplo é o projeto para o Jardim Santo Amaro, 

concebido através do conceito de “infiltração” (Figura 50). Cunhado pelo arquiteto, o 

conceito apresenta caráter bastante original: “através do ato de infiltrar urbanidade, é 

exercida uma ação multiplicadora. Ao infiltrar, contagia-se positivamente o entorno 

promovendo sua revitalização”. 

Figura 50: O princípio da Infiltração 

 

Fonte: VIGLIECCA, 2014. 
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Vigliecca projetou empreendimentos habitacionais que lidam com a entropia das 

favelas, nas quais foram inseridos. São exemplos de empreendimentos que cumpriram a 

função de moradia e que foram além, tendo sido colocados de forma cuidadosa e criteriosa, 

como se pode notar no projeto para o Jardim Santo Amaro (Figura 51). Sua arquitetura, 

imiscuída na paisagem caótica, destaca-se pela qualidade, fazendo-se notar sem se 

sobrepor. 

Figura 51: Jardim Santo Amaro 

 

Fonte: VIGLIECCA, 2019. 

Alguns de seus projetos para a área habitacional tornaram-se marcantes, dada sua 

qualidade arquitetônica e urbanística. No entanto Vigliecca (2017) diz ter percebido, na 

prática, quais os efeitos da pressão, exercida por grandes contingentes populacionais, sobre 

os espaços propositadamente deixados vazios. Seus projetos para empreendimentos 

habitacionais dentro de favelas paulistanas, tornaram-se notórios no momento de sua 

inauguração. Mas a pressão demográfica do seu entorno os condenou ao fracasso. O poder 

que o narcotráfico exerce nesses territórios é dominante. Assim, os melhores espaços 

passam a ser ocupados por ele. A realidade na qual foram implantados tornou-os inviáveis. 

O entorno local é composto por ruas totalmente desprovidas de áreas verdes e de espaços 

minimamente generosos. Os empreendimentos passaram a configurar verdadeiras "ilhas" ou 

"oásis" dentro de um ambiente hostil, e o que seria para funcionar como algo para todos 

passa a ser controlado pelo tráfico.  

O problema, também, decorre da pressão demográfica. Um espaço aberto e dotado 

de melhor qualidade, em pouco tempo é ocupado. No caso de empreendimentos 

habitacionais em favelas, o conceito de infiltração se mostrou eficiente, porém apenas no 

momento inicial da implantação do projeto. Dadas as distorções às quais foram submetidos, 

hoje Vigliecca é o primeiro a desaconselhar uma visita ao local. 

A solução para a viabilização de melhor qualidade para os empreendimentos 

habitacionais brasileiros deve ser pensada a partir de outra estratégia. 
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3.4 A Gestão Democrática dos Interesses 

Segundo enfatizado por Ghel (2011) e Fonseca de Campos (2013), há uma relação 

de simbiose entre o ser humano e o meio urbano que precisa ser respeitada. É importante 

ter o ser humano como ponto de partida para a concepção e construção de cidades e 

edifícios. Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano podem entregar resultados nesse 

sentido, porém é necessário que isso faça parte de suas premissas. 

Erskine, um arquiteto conhecido por sua defesa em favor da prática de 
consulta à comunidade e por sua abordagem mais humanizada em termos 
de escala, com relação à paisagem e à habitação, é também reconhecido 
por sua abordagem “orgânica”. Segundo sua crença, um arquiteto tinha que 
ser um construtor, um técnico, um engenheiro social e também “um pouco 
de poeta” (FAULKNER et al, 2014 apud FONSECA DE CAMPOS, 
p.103, 2016). 

Figura 52: Biker Wall, New Castle, Inglaterra, construção de 1969 a1982 

Fonte: WebBAviation, 2018. 
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Byker Wall foi erguido em um terreno originalmente ocupado por um conjunto 

habitacional desprovido de urbanidade, característico do período em que os Tower Blocks 

foram construídos. Em seu redesenho, Erskine envolveu a população original nos debates 

que serviram de base para a concepção do projeto. Para estabelecer uma maior 

proximidade com aquelas pessoas, o escritório de arquitetura foi instalado dentro do 

canteiro de obras. Hoje o empreendimento é tido como o melhor lugar para se viver, não 

apenas na Inglaterra, mas em todo o Reino Unido (STINKING, 2017). Além disso, desde 

2007, o conjunto é caracterizado como patrimônio Histórico e Arquitetônico da Inglaterra. 

Essa harmonia que envolve o Byker Wall é resultado de uma boa relação dos seus 

usuários com o empreendimento que, em parte, foi iniciada na etapa de consulta, durante os 

debates promovidos por Erskine. Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano devem 

contar com algum nível de participação do usuário e da comunidade na qual serão inseridos. 

Para isso existe um procedimento chamado Gestão Democrática que precisa ser utilizado. 

Sua origem pode ser atribuída ao ULURP (Uniform Land Use Review Procedure) ou 

Procedimento Uniforme de Revisão do Uso da Terra, criado nos Estados Unidos. Trata-se 

de um processo definido por lei, que regulamenta o uso do meio urbano, quando se detecta 

o interesse em mudar o zoneamento já existente. A justificativa para a modificação da lei 

está no eventual benefício que possa ser atingido com um projeto proposto pela iniciativa 

privada ou pelo poder público.  

Conforme o quadro síntese (Figura 53), o ULURP descreve os seguintes passos: 

1. As alterações na Lei de Zoneamento são propostas sobre os mapas do zoneamento; 

2. Um Conselho Comunitário é responsável por receber as propostas de alteração do 

zoneamento e discuti-las; 

3. Após análise, o Conselho Comunitário notifica os cidadãos a respeito das propostas; 

4. São promovidas seções oitivas públicas e eventuais avanços se dão apenas após as 

discussões nessa esfera terem sido esgotadas; 

5. Uma Comissão de Planejamento da Cidade avalia as propostas e as colocações do 

público. O prosseguimento do processo se dá apenas após sua aprovação; 

6. Essa é a síntese de um processo que confere legitimidade às alterações legais 

necessárias à implementação de projetos urbanos, dada a participação do cidadão, o 

usuário. As esferas que compõe o processo são: O Departamento de planejamento Urbano 

Municipal, a Comissão de Planejamento da Cidade, o Conselho Comunitário, o Presidente 

da Comunidade de Bairro, O Conselho Municipal e o Conselho de Vizinhança. Essas 

esferas públicas e comunitárias são responsáveis e autorizadas a mediar as intervenções 

propostas pela iniciativa privada, que implicam na modificação das leis de zoneamento.  

A seguir, a Figura 53, mostra todo o processo do ULURP. Os números inseridos se 

referem aos passos descritos anteriormente. 
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Figura 53: ULURP 

Fonte: NYC. Disponível em: https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/applicants/applicant-
portal/lur.pdf. Acesso em junho de 2019. Modificada pelo autor. 

https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/applicants/applicant-portal/lur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/applicants/applicant-portal/lur.pdf
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À exemplo do ULURP, o município de São Paulo regulamentou em seu PDE (Lei 

16.050/2014) o procedimento da Gestão Democrática. Essa, por sua vez, tem por finalidade 

permitir à sociedade a compreensão e participação no processo de planejamento e de 

transformação da sua cidade, com transparência e de forma coletiva. Essa natureza de 

gestão tem o poder de proporcionar a reconstrução do tecido urbano e capacitar o governo 

em promover e gerenciar mudanças, preservando a confiança dos cidadãos na cidade. Isso 

é feito através do estudo minucioso do território, promovendo recortes espaciais específicos, 

carentes de soluções urbanas adequadas. 

A partir da revisão do PDE, foram criados artigos que possibilitam propostas de PIUs 

ou Projetos de Intervenção Urbana. O PIU caracteriza-se por um instrumento urbanístico 

baseado na Gestão Democrática, composto por um programa de interesse público. Sua 

finalidade é possibilitar a implementação de projetos urbanos capazes de interferir no 

ordenamento e reestruturação do território, surtindo na cidade um ciclo virtuoso de 

desenvolvimento. Um PIU pode ser entendido como um Projeto Indutor de Desenvolvimento 

Urbano. 

Haveria algum sinal de que São Paulo pode seguir o mesmo caminho de 
recuperação que Nova York trilhou a partir do final da década de 1970, num 
processo que revigorou a qualidade de seus espaços públicos e a trouxe de 
volta à condição de cidade das mais vivas e dinâmicas do planeta? 
Acreditamos que sim – e a resposta pode ser encontrada em uma norma de 
planejamento urbano (YANG; WASHBURN, 2017). 

O Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano abraça todas as características 

expressas acima e se caracteriza não por um desenho, mas por todo o conjunto de ações 

necessárias para a realização de cidades. Tal instrumento pode ser designado apenas por 

Projeto Urbano. 
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4. O METAPROJETO URBANO 

O livro de Dijon de Moraes (2010) apresenta a ferramenta de metaprojeto para 

estruturar a criação de projetos. Neste trabalho o recurso é utilizado para projetos de escala 

urbana. Com base nas características do empreendimento habitacional, é proposta uma 

forma de se pensar o processo de maneira global e envolvendo as variáveis de ordem 

humana, arquitetônica, urbanística, econômica e legal. 

Para Fernando Mello Franco (2018), entender o projeto como algo que se relaciona 

com a cidade, considerando os demais aspectos que o envolvem, além do desenho 

arquitetônico é a forma correta de se tratar do tema habitação. Segundo Mello Franco, 

dessa forma é possível orquestrar as variáveis e torná-las compatíveis entre si. 

Na elaboração do Metaprojeto são definidas quais as variáveis deverão ser 

consideradas. Ele tem caráter normativo e por essa razão representa a inovação colocada 

pela tese. Neste trabalho, que trata da questão em nível urbano, a ferramenta será chamada 

de Metaprojeto Urbano. Seu caráter é holístico e sua finalidade não é produzir resultados, 

mas articular os conhecimentos prévios, podendo ser considerado o "projeto do projeto". 

(VERBETE: META + PROJETO)11.  

O Metaprojeto Urbano propõe uma estrutura que viabilize a realização do Projeto 

Indutor de Desenvolvimento Urbano. Nessa estrutura podem ser previstas contrapartidas 

sociais, como empreendimentos habitacionais de qualidade, de forma que estejam incluídos 

na complexidade que compõe uma cidade. É destinado aqueles agentes envolvidos com a 

produção de empreendimentos habitacionais. Do lado da iniciativa privada, a ferramenta 

pode ser interessante para incorporadores e investidores imobiliários. Do lado do poder 

público, seu interesse pode ser atribuído ao gestor público que venha a lidar com uma 

instância que faça a integração das diversas secretarias municipais envolvidas nas questões 

do espaço urbano: secretaria de habitação, transportes, saúde, educação e 

desenvolvimento urbano.  

 

 

 
11 Meta, ou seja, que vai além do projeto, que o transcende, que faz reflexão crítica sobre o próprio projeto. 
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4.1 O Metaprojeto Urbano e sua Estrutura  

A estrutura de um Metaprojeto Urbano é composta por uma série de estudos. 

Esses estudos são chamados de diagnósticos e de modelagens que, em conjunto, 

visam a viabilização do Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano. 

1ª ETAPA - Diagnósticos: 

A partir das intenções pretendidas, são definidos quais os estudos e 

levantamentos são necessários para o conhecimento do território, que será utilizado 

como base para implantação do Projeto Indutor. Os diagnósticos fundamentais são: 

1. Diagnóstico Territorial - descreve os aspectos físicos existentes em uma 

determinada área que se pretende desenvolver. Os aspectos físicos são 

expressos a partir das edificações, do sistema viário e das condições 

fundiárias.  

2. Diagnóstico Social - descreve as características da população residente na 

área e sua condição socioeconômica. 

3. Diagnóstico Econômico - descreve as características da economia circulante 

no território. 

4. Diagnóstico Ambiental - descreve as características dos impactos ambientais 

sofridos pela área e quais questões precisam ser sanadas para a implantação 

de qualquer que seja o empreendimento imobiliário. 

5. Diagnóstico de Demanda - determina a demanda latente do território em 

análise.  

2ª ETAPA - Modelagens: 

A partir dos diagnósticos definidos na 1ª Etapa, são feitas as modelagens. Ao 

menos três modelagens são fundamentais: 

1. Modelagem Econômica e Financeira; 

2. Modelagem Arquitetônica e Urbanística; 

3. Modelagem Jurídica. 

Outras modelagens podem ser acrescentadas na medida da necessidade, 

como, por exemplo, a Modelagem Operacional. Isso ocorre quando há o 

envolvimento de algum equipamento de infraestrutura de mobilidade como terminais 

de ônibus e portuários. 
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O encaminhamento das modelagens deve ser feito através de um processo 

oficial, conduzido pela prefeitura municipal. Esse processo é regulado pela Gestão 

Democrática. Após a conclusão do processo pode ser redigido o Projeto de Lei, que 

irá regulamentar a implantação do Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano. 

Figura 54: Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

4.1.1 As 3 Modelagens Fundamentais: Econômica e Financeira; Arquitetônica 

e Urbanística e Jurídica. 

Modelagem Econômica e Financeira; 

A estrutura que um Metaprojeto Urbano pode proporcionar para a viabilização de um 

Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano se dá a partir da composição das modelagens. 

A Econômica e Financeira pode ser a primeira delas. Sua elaboração informa qual a receita 

prevista pelo empreendimento proposto e se o seu retorno compensa o investimento 

necessário para sua realização. 

A rentabilidade obtida com o investimento nesse tipo de projeto é baseada na 

fórmula do Modelo de Precificação de Ativos (CAPM). Ela demonstra a lógica seguida pelo 

mercado para verificar o custo de oportunidade envolvido em diversos empreendimentos 
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avaliados simultaneamente. O cálculo de Re dá ao tomador de decisão, ou investidor, a 

noção de retorno possível (INSPER, p.48, 2019). Bases de comparação usuais são a Selic12 

e o CDI13.  

Re = RF+ βe x (RM – RF) 

Re = Custo de capital próprio 

RF = Taxa de retorno de ativos livres de risco 

βe = Medida do risco sistemático (não diversificável) do ativo 

RM = Rentabilidade oferecida pelo mercado em sua totalidade 

RM – RF = Prêmio de risco de mercado 

A modelagem econômica e financeira pode definir a condição de financiamento e 

aporte de capital necessários.  

Buscou-se trazer para este trabalho a Visão do Empreendedor / investidor, orientada 

sob um viés econômico. Há um campo de estudos bastante vasto nesse sentido e que 

poderá ser acrescido futuramente às pesquisas que decorrerão desta tese. 

Entende-se que o arcabouço jurídico (PIU regulamento no PDE) não seja suficiente 

para a atração de investimentos. 

Apesar dessa discussão apresentar um caráter mais qualitativo que quantitativo, ao 

final se busca apontar os pontos promissores do investimento assim como quais são os 

riscos envolvidos, quantificando-se o Prêmio de Risco a ser remunerado pelo 

empreendimento. 

O Empreendimento para Renda ou empreendimento de Base é o ponto de partida 

para um capítulo final específico. Nesse caso o ciclo de vida do empreendimento, medido 

através de pesquisas Pós-ocupação, passa a ter relevância estratégica como fator de 

preservação do investimento. 

Outros indicadores de atratividade também podem ser explorados como: 

financiamento ou funding, demais riscos e planejamento do produto. No caso desta tese, o 

estudo específico acerca do mix de renda, faz-se fundamental. 

 
12 Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é um sistema informatizado que armazena informações 
relacionadas ao registro, custódia e liquidação de todos os títulos públicos federais, como os títulos do programa 
Tesouro Direto (OLIVEIRA, 2019). 

13 CDI (Certificado de Depósitos Interbancários) é a média da taxa de juros praticada pelos empréstimos 
interbancários, que são realizados diariamente entre instituições bancárias brasileiras (OLIVEIRA, 2019). 
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Peterson (2009), apresenta exemplos de projetos urbanos que se expressam através 

de modelagens econômico-financeiras. Um dos casos estudados é o Sale of Development 

Rights: São Paulo, Brasil, ou Venda de Potencial Construtivo da Cidade de São Paulo. 

O poder público pode proceder com a venda do direito de desenvolvimento para a 

iniciativa privada. O direito de desenvolvimento é dividido em duas categorias: um é o direito 

de converter propriedade rural em uso urbano, o outro é o direito de construir maiores áreas 

e alturas que aquelas normalmente permitidas pelas leis de zoneamento, conformando 

maiores densidades. Também conhecido por venda de potencial construtivo (solo criado), 

trata-se de uma forma de se capitalizar para custear infraestruturas públicas. 

A cidade de São Paulo passou a praticar a venda de potencial construtivo ou solo 

criado em suas operações urbanas. Orçamentos limitados em relação aos crescentes 

gastos com a infraestrutura pública, levaram a prefeitura a buscar formas de se obter 

recursos para financiamentos e investimentos. Assim ela passou a cobrar da iniciativa 

privada, que atua no mercado imobiliário, uma taxa chamada outorga onerosa. O 

pagamento dessa taxa permite construir acima do potencial construtivo previsto na Lei de 

Zoneamento. Os recursos obtidos com a cobrança passaram a ser alocados no FUNDURB 

e reinvestidos em obras públicas. Os investimentos têm por finalidade custear melhorias no 

sistema viário, no sistema de drenagem, na criação de espaços públicos abertos e na 

construção de empreendimentos habitacionais. Com as melhorias urbanas é prevista a 

valorização imobiliária do entorno. A Operação Urbana Faria Lima realizada 1995, baseou-

se na extensão da Avenida Faria Lima até a Avenida Pedroso de Morais através do Largo 

da Batata. A partir da previsão das obras, os preços dos terrenos na área aumentaram em 

torno de 2.000% por metro quadrado, representando um retorno à outorga cobrada. 

Além de implementar uma série de estratégias urbanas bem sucedidas, como a 

Operação Urbana Faria Lima, a prefeitura de São Paulo já examinou diferentes formas de 

negócios na busca por uma melhor eficiência e qualidade da cidade. O diagrama abaixo 

ilustra a estrutura da concepção econômico-financeira dos estudos técnicos elaborados pelo 

Consórcio Viabiliza SP, para atender ao Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

dos terminais de ônibus, no ano de 2017. 
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Figura 55: Solução Conceitual do Projeto 

 

Fonte: Consórcio Viabiliza SP, 2017. 

Modelagem Arquitetônica e Urbanística 

A modelagem arquitetônica e urbanística trata do desenho urbano e arquitetônico 

pretendido para o projeto. Ela é elaborada em função do Diagnóstico de Demanda e de um 

programa de necessidades. Essa modelagem é a matriz para a quantificação de áreas 

medida em metros quadrados, que poderá ser ofertada ao mercado. Nela também é 

proposta a contrapartida pública, que pode ser habitacional, cultural, esportiva, institucional 

ou paisagística, além de contrapartidas na área de infraestrutura.  

A proposta é apresentada em nível de Estudo Preliminar e possibilita a verificação 

dos seguintes aspectos:  

1. Adequação quanto a legislação Urbana e Edilícia; 

2. Adequação ao terreno; 

3. Adequação quanto ao custo para ser edificado, obtido por meio de   

orçamento de obras; 

4. Capacidade de atender à demanda prevista. 
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Uma Modelagem Arquitetônica e Urbanística pode ser exemplificada através de 

propostas de Oliveri (1972). O autor elabora estudos chamados de metaprojetos. Para esta 

tese sua abrangência como metaprojeto é restrita, e farão parte dessa modelagem 

compondo uma parte da estrutura do Metaprojeto Urbano.  

Os estudos de Oliveri são compostos por elementos gráficos que funcionam como 

parâmetros para a elaboração de estudos preliminares. A partir de sua metragem quadrada 

multiplicada pelos valores de construção de uma obra chega-se ao custo de construção dos 

ativos tangíveis. 

O exemplo de estudo para um conjunto construído de finalidade flexível (Figura 56 e 

Figura 57). A solução espacial é obtida a partir de um módulo componível, tanto em planta 

como em altura. A liberdade de uso do módulo construtivo possibilita sua utilização para 

diversas finalidades: habitacional, comercial, hospitalar, hoteleira etc. 

Figura 56: Metaprojeto para Implantação Urbana de Uso Variável 

 

Fonte: Oliveri (1972, p. 172). 

Figura 57: Metaprojeto para Implantação Urbana de Uso Variável 

 

Fonte: Oliveri (1972, p. 172). 
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A Modelagem Arquitetônica e Urbanística possibilita verificar se o território é capaz 

de suportar a oferta imobiliária que será gerada pelo empreendimento proposto. 

Modelagem Jurídica 

Esta modelagem tem por finalidade a criação de contratos lisos, transparentes e 

coerentes com a legislação brasileira. A criação de negócios sem consistência jurídica pode 

comprometer o poder público e a iniciativa privada. Nos últimos anos, uma série de 

tratativas entre as duas instâncias foram invalidadas e desfeitas, tornando-se alvo de 

investigações, como aquelas que ocorreram no âmbito de operações, como a Lava Jato.  

O estudo do Banco Mundial: Estruturação de Projetos de PPP e Concessão no Brasil 

(IFC, 2005), tem como objetivo, mostrar os entraves e as possibilidades para a realização de 

contratações de grande porte, que venham a suprir a carência de investimentos no setor de 

infraestrutura do país. Uma avaliação é feita com base em práticas adotadas por diversos 

países na estruturação de projetos.  

O estudo é baseado na comparação entre dois grupos. O primeiro deles é composto 

por nações com características semelhantes às brasileiras, como Chile, Colômbia, Peru e 

Coréia do Sul. A estrutura institucional desse grupo é avaliada como estando em fase de 

amadurecimento. Os estudos e projetos necessários para a avaliação de investimentos são, 

em partes, feitos pelas potenciais licitantes. O estado poderia ser o autor de todo o processo 

que antecede a realização de obras, porém sua capacidade técnica para o planejamento é 

questionada. Assim, empresas interessadas em obter retorno com a participação em 

grandes obras públicas passam a elaborar propostas para o poder público, às quais é dado 

o nome de unsolicited proposals ou propostas não solicitadas. Ao procedimento criado para 

receber essas propostas é dado o nome de MIP (Manifestação de Interesse Privado), mas a 

demanda pode partir do poder público, e nesse caso o procedimento recebe o nome de PMI 

(Procedimento de Manifestação de Interesse). 

O segundo grupo é composto por nações como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, 

países do Reino Unido e da União Europeia. Esse grupo é tido como o grupo de referência. 

De acordo com o estudo ele conta com maturidade institucional, ou seja, as instituições 

públicas são suficientemente capazes de desempenhar atividades de planejamento 

estratégico. Essas instituições, além de serem tecnicamente competentes para estruturar 

seus projetos de investimentos, também contam com orçamentos suficiente para a 

realização das obras necessárias. Assim, propostas não solicitadas não são comumente 

implementadas. De um modo geral, nos países pertencentes ao grupo de referência, a 

apresentação das propostas é restrita à projetos pontuais, em que haja um componente de 
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inovação ou ineditismo reconhecidos. A regra é que a origem dos projetos ocorra dentro do 

setor público, estando inserida e concatenada com os instrumentos de planejamento setorial 

existentes. A estruturação do projeto também é conduzida pelo poder público, que conta 

com a colaboração e ajuda de consultores especializados e formas variadas de interação 

com a iniciativa provada, caso necessário. 

Esse controle estabelecido pelos países de referência em relação às propostas não 

solicitadas busca a proteção do interesse público. Através desse padrão, procura-se 

minimizar o risco de que as informações que compõe os projetos possam vir a privilegiar 

empresas proponentes durante a fase pré-contratual. Dessa forma entende-se que o 

ambiente competitivo permaneça íntegro e simétrico. Nesse grupo de países há claras 

restrições quanto à preparação de projetos de concessão por empresas privadas.  

Em contraposição, no primeiro grupo de países, as propostas vindas da iniciativa 

privada são bem aceitas pelo poder público. É comum que a proponente original, ou seja, 

aquela que concebeu e prospectou o projeto junto ao poder público, seja aquela à qual se 

atribui a vitória do certame, como uma recompensa pelo esforço. A razão para que esse 

padrão seja praticado é motivada de forma resumida pelos seguintes fatores: 

• Perspectiva de que a implantação dos projetos provenientes de parcerias 

entre poder público e iniciativa privada seja mais rápida, dado o interesse da 

iniciativa privada em começar a receber o retorno do investimento; 

• Percepção de que o poder público pode apresentar limitações no ato de 

identificar, priorizar, preparar e licitar projetos; 

• Entendimento de que há falta de recursos públicos necessários à implantação 

de projetos. 

Conforme descrito no estudo do Banco Mundial, trabalhos desenvolvidos dessa 

forma não se concretizam com muita frequência. As unsolicited proposals são criticadas 

quanto a sua baixa efetividade, transparência e consolidação de processos que não se 

mostram realmente competitivos. 

A necessidade de uma Modelagem Jurídica se justifica para atenuar 

questionamentos quanto à lisura do processo de contratação, em que pese sua urgência. 

É importante para o Brasil que seu crescimento econômico seja combinado com a 

capacitação técnica das instituições, de forma que projetos de maior envergadura 
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dispensem a necessidade de MIPs ou de PMIs. O momento presente poderia ser de 

transição, até o ponto em que o governo e suas instituições estejam capacitados a levar a 

diante suas atribuições de forma autônoma. 

4.2 World Trade Center: o exemplo de um Projeto Indutor de 

Desenvolvimento Urbano consolidado. 

Apesar da distinção de interesses prevalecer em nações como aquelas apontadas no 

grupo de referência, a evolução histórica pode levar à necessidade de composições entre o 

público e o privado. Um exemplo de projeto bem-sucedido, que evidencia como as 

modelagens foram bem aplicadas, voltado para o mercado imobiliário combinado é o caso 

do World Trade Center (WTC). Trata-se de investimento em infraestrutura da Autoridade 

Portuária de Nova York e Nova Jersey, EUA. 

O caso do World Trade Center (WTC) pode ser entendido com o um Projeto Indutor 

de Desenvolvimento Urbano já consolidado que, dada sua complexidade, ou seja, dado o 

número de possíveis variáveis necessárias de serem contempladas para sua realização, 

poderia ter sido orquestrado através da ferramenta de Metaprojeto Urbano.  

O projeto do WTC de grande envergadura e êxito imobiliário congrega a composição 

de um ente privado e outro público, especializados nas áreas imobiliária e de mobilidade 

urbana. Ambos foram responsáveis pela gestão deste projeto. 

A rentabilidade gerada remunera todos os agentes envolvidos, como a Autoridade 

Portuária (AP) de Nova York, concessionária do potencial construtivo. A AP por sua vez 

ficou liberada para focar na gestão eficiente de um complexo sistema de mobilidade urbana, 

envolvendo as redes de transporte ferroviária, marítima, fluvial e aeroportuária. 

Esse marco urbano é uma referência de desenvolvimento de propriedade da terra 

que reforça a missão primária da agência responsável por investimento em infraestrutura 

urbana. A AP de Nova York e Nova Jersey foi criada em 1921. Essa foi a primeira agência 

governamental interestadual criada nos Estados Unidos, estabelecida sob os poderes 

constitucionais garantidos aos Estados para criar composições interestaduais. Essas 

composições foram necessárias para planejar e implementar o desenvolvimento da baia de 

Nova York e Nova Jersey, cobrindo um território de aproximadamente 1.500 milhas 

quadradas, definidas por um raio de 25 milhas a partir da estátua da liberdade. 

Com o passar do tempo, as responsabilidades da AP de ser proprietária e gerenciar 

o transporte de facilidades na região metropolitana expandida de Nova York foram 

aumentadas. Na década de 1930, assumiu o túnel Holland, que havia acabado de ser 

construído e que representava a primeira conexão interestadual entre Manhattan e Nova 

Jersey, bem como havia recém construído a ponte George Washington, o Lincoln Tunnel, e 
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outros conectores. Na década de 1940, assumiu a propriedade e operação dos principais 

aeroportos da região, incluindo o atual aeroporto internacional John F. Kennedy, o La 

Guardia e o Newark. As instalações desses aeroportos foram modernizadas e melhoradas 

para acomodar as transações internacionais. 

Nas décadas de 1950 e 1960, construiu o terminal de ônibus da AP em Manhattan, o 

maior nos Estados Unidos; construiu o segundo tabuleiro na Ponte George Washington; 

construiu os primeiros portos secos para containers do mundo em Newark, Elisabeth, Nova 

Jersey e estabeleceu o sistema ferroviário PATH, que atualmente carrega 71 milhões de 

pessoas de Nova Jersey para Manhattan. 

A AP é uma agência auto financiadora de infraestrutura, não exercendo poder de 

taxação e não recebendo proventos permanentes de taxações. A agência não recebe do 

governo subsídios para sua operação, sendo autofinanciada através de cobranças sobre os 

usuários, dos serviços de transporte e aluguéis cobrados dos ocupantes que exploram 

espaços comerciais nos aeroportos. Historicamente, a AP recebeu apenas pequenas 

contribuições de capital das cidades de NY e NJ, destinados a projetos específicos, bem 

como, ocasionais garantias do governo federal. Ela tem consistentemente gerado um fluxo 

corrente de receita líquida, a qual tem sido utilizada para financiar seu capital de 

investimento. No final do ano fiscal de 2006, a AP tinha US$9.1 Bi em títulos e outras 

dívidas de longo prazo, amparados pelo seu fluxo de receitas de operações, sem demandar 

quaisquer garantias do governo ou suporte de taxas. 

Durante a década de 1970, a AP passou a utilizar o WTC como seu programa de 

investimentos primários. Sua missão sempre foi a de gerir infraestrutura de transportes para 

o desenvolvimento econômico da região. Durante as décadas de 1970 e 1980, o 

desenvolvimento econômico tornou-se o principal objetivo dos investimentos. O foco de 

desenvolvimento por trás do WTC era revitalizar a Lower Manhattan, que havia superado a 

Midtown como centro financeiro. A AP também investiu em uma variedade de outros 

projetos de desenvolvimento, incluindo o Teleport, zonas especiais de desenvolvimento 

industrial, assim como conjuntos comerciais de serviços e de varejo de grande porte.  

Inicialmente, sobre terrenos previamente ocupados pelo terminal de uma ferrovia 

falida, a construção do WTC levou mais de uma década. Foram construídos sete grandes 

edifícios comerciais de escritórios no terreno, incluindo as icônicas Torres Gêmeas, os 

maiores edifícios da cidade de NY, totalizando investimentos da ordem de US$ 900 Mi 

(incluindo a infraestrutura). No início de 2001, o WTC detinha, por alto, 4% do total de 

espaços comerciais de Manhattan. 

Em 1998, foi tomada a decisão de se privatizar o WTC, em função de que o foco da 

AP no gerenciamento do capital de investimentos em programas de infraestrutura, seu core, 

fosse mantido. Durante o período anterior, muito desse patrimônio havia se deteriorado 

significativamente, em função de falta de reparos e reinvestimentos. Após vigorosas e 
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competitivas concorrências, o contrato foi firmado com a Silverstein Proprieties envolvendo 

uma concessão de 99 anos por US3.2 Bi. A documentação final do contrato foi firmada em 

julho de 2001, apenas algumas semanas antes dos ataques de 11 de setembro destruírem 

completamente o WTC (IFC, 2005). 

O retorno ao foco nos investimentos na área de transportes por parte da AP, foi 

resultado de fortes pressões políticas. O desinvestimento no WTC estava na origem dessas 

pressões. Durante meados da década de 1990, o governo de ambas, Nova York e Nova 

Jersey, pressionaram a AP a estreitar sua missão. Naquela ocasião a venda do WTC foi 

anunciada e o governador Pataki de Nova York publicou um manifesto, dizendo, em parte, 

que: 

Desde meu primeiro dia no escritório, eu tenho buscado duramente a 
privatização da administração e da operação do WTC, porque eu acredito 
que o governo está em sua melhor posição quando ele foca em sua missão 
[...] Através de atuação mais acurada, no foco da agencia nos nossos 
aeroportos, portos, pontes e túneis, a AP poderá tornar-se um motor 
econômico mais forte para toda a região (IFC, 2005). 

Mesmo com a tragédia de 11 de setembro, a AP foi bem-sucedida, seguindo adiante 

com seu reposicionamento em direção ao seu foco e no plano de investimentos em 

infraestrutura de transportes (Doig, 2001; Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, 

2005; 2006; 2007). 

A decisão de vender o WTC foi o resultado direto da pressão sobre a AP, para que 

ela mantivesse seu olhar sobre a infraestrutura de transportes. Conforme definido no plano 

de investimentos de longo prazo para o capital da AP, preparado em 2005, bem como em 

seu relatório anual, a prioridade passou a ser retornar a agência para suas raízes, fazendo 

investimentos em marcos de infra de transportes de encontro aos compromissos de 

reconstruir e desenvolver instalações. A atualização do plano de investimentos de capital de 

10 anos, para o período de 2007 a 2016, reflete essas prioridades. Investimentos totais ao 

longo da década a serem feitos pela AP são projetados em US$29.55 Bi. Menos de 0.5% 

desse total é destinado para desenvolvimento econômico. A maior parte é direcionada tanto 

para o programa Estado de Bom Reparo, intencionado a manter as facilidades de 

infraestrutura existentes em bom estado de operação, bem como condições de capitais para 

projetos de novas infraestruturas, tais como túneis de acesso a Manhattan, expansões 

aeroportuárias e modernização de portos marítimos e conexões entre sistemas marítimos e 

ferroviários (IFC, 2005). 

O caso do World Trade Center é o exemplo de iniciativa que obteve êxito, já em 

pleno funcionamento. Refere-se a um projeto de proporções urbanas com desdobramentos 

ao longo de anos e envolve a composição dos setores público e privado, estando 

enquadrado, assim, na categoria de Projeto Indutor De Desenvolvimento Urbano, definida 
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nesta tese. Considerando-se que o objetivo principal deste trabalho consiste na proposta de 

um método para a elaboração de projetos urbanos capazes de gerar contrapartida social, 

como habitação de qualidade, foi necessário encontrar um estudo de caso ainda mais 

correlato.  

Assim, foi buscado um exemplo de projeto que tenha a habitação como componente 

e que tivesse sido feito para a realidade brasileira. Uma busca desafiadora, tendo em vista 

que os projetos para empreendimentos habitacionais, normalmente, são feitos para terrenos 

pouco valorizados e que por essa razão estão, em sua maioria, localizados longe dos 

centros urbanos.  

A cidade de São Paulo tem desempenhado papel protagonista através de propostas 

de soluções urbanas, cujo porte demanda necessariamente uma grande dose de inovação. 

Dentre uma série de possibilidades e iniciativas que a prefeitura da cidade vem 

desenvolvendo, foi encontrado o PIU VLVL, que dada sua abrangência e complexidade, traz 

uma solução para a realização de um grande empreendimento habitacional em terrenos 

inseridos no centro expandido da cidade. Trata-se de um recurso inédito, em tempos 

modernos, quando a pressão sobre o preço dos terrenos em áreas dotadas de infraestrutura 

inviabiliza a realização de moradias. 
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4.3 Experimento de base empírica: Projeto de Intervenção Urbana PIU 

VLVL 

Figura 58: Proposta de ordenamento urbanístico, no PIU Vila Leopoldina 

Fonte: Gestão Pública SP Urbanismo, 2018. 

O uso dos estudos de caso já consolidados como o São Francisco Mission Bay e 

WTC foi o recurso adotado nesta tese para cunhar o conceito de Projeto Indutor de 

Desenvolvimento Urbano. A complexidade de sua elaboração sugere que estruturas tenham 

sido usadas para coordenar os diversos aspectos dos quais são compostos. Para que a 

ferramenta proposta nesta tese, intitulada Metaprojeto Urbano, seja testada e eventualmente 

validada foi adotado outro estudo de caso: O Projeto de Intervenção Urbana Vila Leopoldina 

Vila Lobos (PIU VLVL). 

Nesta tese são propostos o conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano 

e a ferramenta de Metaprojeto Urbano. O conceito visa conferir entendimento ao que se 

espera de projetos voltados para lugares que vão além da dimensão do lote. Juntos, o 

conceito e a ferramenta, conformam Instrumentos Urbanísticos destinados à realização 

desses projetos. 
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Através de seu estudo é esperado que a estrutura proposta nesta tese para compor 

o Metaprojeto Urbano seja compatível com os aspectos que compõe o PIU VLVL. Dada a 

complexidade do PIU, espera-se que o conjunto de tópicos que organizam as informações 

do qual é composto, possa ser correlacionado com a ferramenta Metaprojeto Urbano. 

O conceito de Projeto de Intervenção Urbana (PIU14), surgiu dentro do PDE da 

cidade de São Paulo, em sua revisão de 2014. 

A ideia é de que a proposta de um PIU leve em consideração a malha urbana e 

que sua realização promova o ordenamento em áreas com potencial de transformação 

na cidade, que são aquelas que ainda não se encontram consolidadas pelo uso das 

vizinhanças que as ocupam.  

O PIU é um estudo técnico elaborado pelo poder público que contempla: o 

potencial construtivo e de geração de riqueza de terrenos de uma determinada região; 

oportunidades de investimentos em infraestrutura pública e em mercado imobiliário, por 

parte do poder público e da iniciativa privada; a disponibilidade de recursos para 

investimentos; o estado de precariedade de populações residente em áreas de 

vulnerabilidade ou favelas; a utilização de espaços urbanos deteriorados ou subutilizados; a 

utilização das ZEIS; a adaptação da legislação pertinente e a realidade espacial do território. 

Trata-se de uma possibilidade de ser aproveitada pela política pública orientada ao tema 

habitação (GESTÃO URBANA, 2019). 

Com a criação do PIU, a legislação urbana de São Paulo passou a possibilitar a 

modificação das restrições urbanísticas. Essa possibilidade pode ser importante para a 

viabilização de empreendimentos habitacionais na região central. As restrições têm 

implicação na modelagem econômico financeira de um projeto, pois incidem na limitação do 

uso do solo e consequentemente na rentabilidade do investimento.  

Um PIU pode ser proposto para áreas relativamente menores que as áreas sobre as 

quais incidiram as Operações Urbanas propostas pela cidade de São Paulo. Essa diferença 

é positiva, uma vez que grandes extensões envolvem grandes investimentos e menor 

velocidade de realização. Conforme levantamento do arquiteto Eduardo Dellamana (2017) a 

diferença entre o tamanho, em área, de propostas urbanísticas tem impacto direto em sua 

realização. Intervenções de dimensões reduzidas podem ser consideradas vantajosas, 

como é o caso de um PIU. A coluna da esquerda, da Figura 59, relaciona alguns projetos 

que foram realizados. A coluna da direita cita projetos que tiveram sua realização delongada 

em relação aos projetos da esquerda e que eventualmente podem vir a não se realizar, em 

 
14Segue como Anexo I, o Artigo 134 do PDE, no qual está definido o PIU. A partir do contato próximo com a lei 
que o caracteriza, espera-se que o leitor tenha conhecimento e familiaridade suficientes para poder pensar de 
forma consistente em como se transformar uma cidade. 
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parte pelas dificuldades impostas dadas as suas dimensões. Na coluna à esquerda foi 

acrescentado, pelo autor, o PIU VLVL e sua dimensão.  

Figura 59: Comparação em área de projetos urbanos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de Eduardo Dellamana (2017). 

O PIU VLVL foi aprovado na comissão URB da Câmara dos Vereadores de São 

Paulo em 13/11/19. Entre outros PIUs em tramitação, como o PIU do Centro, o PIU VLVL 

(Figura 58) é o que encontra-se em estágio mais avançado.  

A realização de um PIU, assim como a realização de uma PPP, tem que passar por 

todo um processo originado em uma MIP ou PMI. Uma vez que essa etapa tenha sido 

validada pela prefeitura, é iniciada uma dinâmica de legitimação, através de uma série de 

audiências públicas, conforme procedimento de Gestão Democrática. No caso do PIU VLVL, 

sua proponente foi a Votorantim, entidade privada e autora da MIP. Os moradores da Vila 

Leopoldina que passaram a acompanhar o processo após seu início, colaboraram com 

propostas, visando melhorar aquilo que o PIU propôs entregar. A organização dos 

moradores passou a integrar o Movimento Vila Leopoldina para Todos (MVLT). 

O PIU VLVL é composto por tópicos que organizam as informações relativas à 

estudos, levantamentos e propostas. Cada um dos tópicos é apresentado separadamente e 

de forma compatível.  

Na Figura 60 a estrutura do PIU é composta pelos itens relacionados na coluna da 

esquerda e o Metaprojeto Urbano é composto pelos itens relacionados na coluna da direita. 

Figura 60:Estrutura do PIU x Estrutura do Metaprojeto Urbano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

KING'S CROSS 29 ha ÁGUA BRANCA 540 ha 

ANGUS 50 ha FARIA LIMA 650 ha 

PUERTO MADERO 50 ha ÁGUA ESPRAIADA 1426

22@BARCELONA 120 ha BAIRROS DO TAMANDUATEÍ 1669

PORTO MARAVILHA 50 ha JACU-PESSEGO 7400

SAN FRANCISCO MISSION BAY 122 ha RIO VERDE-JACÚ 11374

ZAC RIVE GAUCHE 130 ha PIU-ARCO TIETÊ 5380

OLYMPIC PARK 246 ha 

PIU VLVL 31.24 ha 

NO PIU METAPROJETO URBANO

1.    Diagnóstico Sócio Territorial Diagnósticos: Social, Territorial, Econômico e Ambiental

2.    Programa de Interesse Público

3.    Proposta de Ordenamento Urbanístico Modelagem Arquitetônica Urbanística

4.    Modelagem Econômica da Intervenção
Modelagem Economica Financeira

5.    Modelo de Gestão

6.    Modelo Jurídico Modelagem Jurídica
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O PIU VLVL tramitou até o ao longo de um processo marcado pelas seguintes datas: 

• 0/11/16 - Publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, autorizando o 

processo;  

• 07/12/16 - Publicação da definição oficial do perímetro do PIU e diretrizes 

para o seu desenvolvimento.  

• 14/11/19 - Publicação do Projeto de Lei. 

4.3.1 Diagnóstico Sócio Territorial 

O diagnóstico Sócio Territorial elaborado para o PIULVLV pelos proponentes, mostra 

a vocação futura da área e de sua capacidade de absorver investimentos. O relatório mostra 

o crescimento da região nos últimos anos e seu potencial de demanda (Figura 61). Esse 

diagnóstico equivale, em parte, com os diagnósticos do Metaprojeto Urbano proposto nesta 

tese.  

Figura 61: Taxa de crescimento populacional, 2000 a 2010 

 

FONTE: PIU VLVL Apud Caderno da Subprefeitura da Lapa do DATASUB, 2018. 

Apesar da densidade populacional na Vila Leopoldina, mais particularmente no 

Perímetro de Intervenção definido neste PIU, ser consideravelmente menor que o seu 

entorno, a taxa de crescimento populacional se intensificou nos últimos anos. Assim, o 

crescimento populacional na Vila Leopoldina foi particularmente intenso, a partir do ano 

2000, atingindo uma taxa de 3,9%, passando a taxa de crescimento médio de toda a 

subprefeitura da Lapa entre 2000 e 2010, fixada em 1,2%, tal como demonstrado na Figura 

61. 
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O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) médio da Subprefeitura da Lapa é 

historicamente mais alto do que a média do município e o quarto entre todas as 

subprefeituras de São Paulo, atrás apenas de Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro. 

Nos últimos anos a Vila Leopoldina se tornou notória como um importante polo da 

indústria e dos serviços de mídia, com vários estúdios de filmagem e fotografia localizados 

nos antigos pavilhões industriais, que acabam por atrair serviços correlatos, como 

produtoras de mídia e agências de publicidade. Assim, deve ser considerado um novo 

movimento econômico no bairro, que vem constituindo fortes cadeias produtivas 

independentes da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP). 

Nos anos 2000, o Programa Prover ergueu o conjunto habitacional Madeirite, nos 

moldes da COHAB (planta H, 5 pavimentos, sem elevador e sem uso misto) para 400 

famílias. O projeto demoliu a Favela do Nove inteira, criando habitação para suas 250 

famílias e mais outras vindas da Favela do Jaguaré, bem como outros assentamentos 

precários, resultando em muitas fontes de conflitos (ACAIA, 2008). Mesmo com o programa, 

a Favela do Nove voltou a crescer nos últimos 14 anos. A situação fundiária do conjunto 

habitacional Madeirite ainda se encontra com problemas de regularização fundiária, falta de 

manutenção predial, inadimplência e ocupação dos espaços coletivos com outras 

edificações irregulares e precárias. A topografia é predominantemente plana com 

declividades abaixo dos 5%. Por um lado, esse aspecto favorece o transporte de pedestres 

e ciclistas, por outro é este o aspecto mais desfavorável ao escoamento de águas pluviais, 

dada a falta de inclinação. 

No mapa da Figura 62 o contorno das quadras delimita o perímetro do PIU VLVL e o 

círculo pontilhado delimita seu perímetro expandido. 
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Figura 62: Área Institucional 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 
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Na primeira década do século XXI a criação de grandes empreendimentos 

habitacionais de alto padrão, modificou o perfil do bairro. Houve o aumento da demanda 

pela infraestrutura pública, levando a carências que impactaram a definição do processo de 

desenvolvimento urbano da região. 

O Diagnóstico Sócio Territorial entregue no PIU VLVL, mostra que a Vila Leopoldina 

apresenta potencial para um maior adensamento. Sua efetivação poderá conferir um melhor 

aproveitamento do potencial urbano da área. Isso a tornará mais compatível com as 

diretrizes propostas no PDE 2014. 

4.3.2 Programa de Interesse Público 

O Programa de Interesse Público não faz parte da estrutura proposta para o 

Metaprojeto Urbano. A proposta para o PIU VLVL coloca este componente como um 

memorial justificativo que caracteriza, de antemão, o item seguinte chamado de Proposta de 

Ordenamento Urbanístico. Dentro da justificativa o Programa de Interesse Público enfatiza 

que quando a MIP foi proposta como a primeira etapa do programa, foi colocada a intenção 

de se prover habitação de qualidade para as comunidades das ocupações vulneráveis do 

território, ou seja as favelas da Linha e do Nove. 

O Decreto 56.90115, de 30 de março de 2016, regulamentou o processo do PIU. O 

decreto prevê que as fases de Consulta e Audiência Pública representam o momento em 

que as contribuições populares para o PIU passam a ser consideradas e incluídas.  

Para a formulação do Programa de Interesse Público do PIU, foram consideradas 

referências que o correlacionam com outras questões em andamento no ambiente político 

administrativo de São Paulo. Foram considerados o PlanMob: Plano de Mobilidade de São 

Paulo; Plano Municipal de Habitação - 2009 e 2016 (PMH); Dados do HabitaSAMPA; Dados 

do HABISP; Dados do GeoSampa e Dados reunidos no Caderno das Subprefeituras-Lapa. 

Após iniciado o processo participativo formal através das consultas e audiências 

públicas são produzidos relatórios que sistematizam as contribuições e que passam a ser 

incorporadas à versão final do Programa de Interesse Público. Além do processo, a 

interação formal entre as partes também é possível através de Reuniões de Trabalho. No 

caso do PIU VLVL, entidades como Instituto Acaia e Fórum Social da Vila Leopoldina foram 

ouvidos, com o amparo de representantes de órgãos da administração municipal como a 

Secretaria de Habitação da Cidade de São Paulo (SEHAB) da Prefeitura Municipal de São 

Paulo (PMSP) e funcionários da Unidade Básica de Saúde(UBS) Parque da Lapa. 

 
15 A redação do Decreto 56.901 é encontrada no ANEXO II. 
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O projeto pressupõe que a população moradora das favelas contidas no perímetro 

seja inteiramente realocada em empreendimentos habitacionais desenvolvidos em áreas do 

perímetro e em ZEIS de sua envoltória imediata. No caso do PIU VLVL a população é 

deslocada de seu local de origem para outro, fora do ponto em que habita atualmente, 

porém dentro do perímetro expandido do PIU. 

A configuração do traçado dos lotes de grandes dimensões data da antiga ocupação 

industrial. Seu parcelamento será feito de acordo com o previsto na legislação atual, Art. 45 

da PLUOS 2016, por se tratar de áreas superiores a 20.000m². Esse marco regulatório 

define que alguns desses lotes deverão doar parte de sua área para o município, 

possibilitando que a trama de caminhos e espaços urbanos seja adaptada e incrementada. 

O perímetro do PIU é composto por três grandes lotes de propriedade da proponente 

e sua área total é de 100.000m². Essa proporção será alterada através da divisão dos 

grandes lotes em lotes menores. Seu parcelamento se mostra como uma oportunidade para 

melhor reordenamento urbano. 

Figura 63: Mapa de vias 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 



113 
 

O reordenamento trata do adensamento construtivo no local: hoje composto por 

grandes áreas vazias e ermas; amanhã um grande empreendimento dotado de urbanidade. 

Isso será possível com a utilização de coeficiente de aproveitamento (CA) que inverta essa 

relação. 

4.3.3 Proposta de Ordenamento Urbanístico  

A Proposta de Ordenamento Urbanístico do PIU VLVL equivale à Modelagem 

Arquitetônica e Urbanística da estrutura do Metaprojeto Urbano. A partir do traçado urbano 

baseado no uso industrial, que predomina na região, os novos lotes criados, a partir da 

subdivisão da área serão menores que 20.000m2, separados por ruas ou alamedas e 

ocupados por edifícios de diversas finalidades. O partido urbanístico para sua implantação 

prevê a disposição dos lotes ao longo de um eixo estruturador do conjunto que conforma um 

boulevard para pedestres. Propõe-se que os futuros edifícios sejam voltados com frente 

para o boulevard, bem como para o sistema viário perimetral circundante. O acesso de 

automóveis é feito exclusivamente pelo viário perimetral. 



114 

 

Figura 64: Cenário Ilustrativo PIU VLVL 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 

O boulevard central, considerado na apresentação do projeto como o principal 

ambiente de convívio público do perímetro, é composto por um conjunto de comércios e 

serviços. A limitação de gabarito é de 25m na faixa externa e de 20m na faixa interna e 

paralela ao boulevard. 

Justifica-se que o gabarito tenha a finalidade de evitar o sombreamento das áreas 

ajardinadas, resultando em trechos mais abertos e compatíveis com a escala dos pedestres. 

Da forma como exposto, o desenho urbano proposto na modelagem do PIUVLVL vai de 
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encontro as premissas de uma cidade segura e adequada para se caminhar, nos moldes 

sugeridos por Jane Jacobs (1961) e Jan Gehl (2010). 

Atualmente a área é carente de abertura de praças e jardins, constituída de grandes 

lotes da antiga matriz industrial e área pública inexistente. Além do modelo urbano baseado 

no uso industrial, a região ao redor caracteriza-se por loteamentos classes A e B 

desenvolvidos pela Companhia City nos bairros Alto da Lapa, Alto de Pinheiros e City 

Boaçava, criados no início dos anos 1930.  

A transferência da CEAGESP, em 1969, consolidou a moradia de classe média alta 

nos bairros da City e a partir de 1970 passou a ocorrer um movimento de diversificação de 

usos e classes sociais. Nesse contexto as populações da Favela da Linha da Favela do 

Nove, que permanecem em situação de vulnerabilidade, consolidaram sua moradia sobre o 

ramal ferroviário da fábrica Madeirite e de um trecho pouco utilizado do viário. Dados do 

Instituto ACAIA (2016) informam a estimativa de 412 famílias na Favela da Linha, 349 

famílias na Favela do Nove e 15 famílias na Favela Madeirit, totalizando 776 famílias em 

situação de vulnerabilidade. 

A população geral prevista para o perímetro do PIU foi estimada em cerca de 9.600 

novos moradores e em aproximadamente 24.000 novos trabalhadores e estudantes, ao final 

de todo o desenvolvimento urbano e imobiliário. Somados aos números existentes, 

(aproximadamente 1.250 moradores e 18.000 trabalhadores), a previsão do total de 

habitantes e empregos no perímetro do PIU no momento da conclusão da sua implantação 

é de mais de 10.000 moradores e mais de 42.000 empregos. Esses números representarão 

uma densidade demográfica de 320 hab/ha e a relação de 4,0 empregos/habitante 

espalhados pela região. 

Figura 65:Parâmetros adotados para cálculo de densidade populacional projetada 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 

O cálculo do número de futuros usuários seguiu uma métrica baseada em algumas 

premissas. O CA 4 foi adotado para a totalidade dos lotes. Nos lotes onde o uso é 
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incentivado, como para as finalidades hoteleira, educacional ou hospitalar o CA é de 6. Nos 

lotes de uso misto, adotou-se uma área para usos residenciais correspondente a 110% da 

área construída computável máxima, considerando o instrumento da Cota de Solidariedade, 

acrescida de uma área correspondente a 20% da área construída computável máxima 

destinada a usos não residenciais em função do incentivo dado ao Uso Misto. O incentivo 

dado à Fachada Ativa foi adotado para todos os lotes obtendo-se uma área construída 

equivalente adicional de 50% da área do lote, no térreo, que por sua vez deverá estar 

voltado para o logradouro público e para usos não residenciais. Para o cálculo de moradores 

futuros, adotou-se a cota parte de 30m² por unidade habitacional, e multiplicou-se o 

resultado por 3,15 para a obtenção do número final de pessoas. Para o cálculo de empregos 

gerados, primeiramente foi adotado o fator 1,05 na relação entre a área construída não 

residencial e a área computável do terreno, para os lotes de uso não residencial 

predominante, já que aproximadamente 5% da área construída de uso não residencial não é 

computável (áreas técnicas, varandas etc.).  

Em seguida, foi adotado o fator de 0,8 na relação entre a área útil não residencial e a 

área construída não residencial, dado que cerca de 80% da área construída não residencial 

pode ser considerada “área de carpete”. A partir da área útil estimada para cada tipo de uso 

não residencial, foi aplicado um valor entre 10m²/emprego para os serviços e comércios que 

ocupem torres verticais, 15m²/emprego para os comércios e serviços localizados nos térreos 

dos edifícios, 50 m²/emprego para os usos incentivados como universidades ou hospitais, e 

35m²/emprego para os usos institucionais.  

Habitação Social 

A solução prevista constitui-se em realocar a população que hoje habita as Favelas 

da Linha e a Favela do Nove, em novas edificações habitacionais, admitindo-se 766 

realocações, sendo que 35% dessa demanda poderá preferir ser indenizada e ir residir em 

outra localidade. Os projetos arquitetônicos deverão ser desenvolvidos através de PPPs 

contando com a participação dos agentes promotores, públicos e privados, bem como dos 

beneficiários dos empreendimentos. 

A realização do empreendimento habitacional que irá abrigar a população 

proveniente das realocações deverá ser amparada por uma pesquisa, a ser feita com os 

atuais moradores em situação de vulnerabilidade. Entende-se que, uma vez ouvida, a 

população receberá os novos empreendimentos de forma legítima. A morfologia final 

daqueles empreendimentos deverá estar plenamente inserida na cidade e as características 

urbanas existentes deverão servir de parâmetros para a concepção dos conjuntos 

edificados, como alinhamentos, gabaritos, volumetrias e geometrias. Buscando-se 

continuidade e coerência. Ao mesmo tempo deverá ser buscada uma diversidade do 

conjunto, no sentido de se evitar a repetição de unidades à exaustão, conforme encontrado 

na produção de característica produtivista.   
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Os empreendimentos deverão estabelecer uma relação real com acidade, que é 

conformada por: 

1. Relação com os espaços públicos contíguos; 

2. Relação formal, espacial e funcional com as ruas circundantes; 

3. Relação clara de distinção entre os domínios público e privado, definida por 

contornos nítidos e legíveis  

4. Relação de sinergia entre a rua e o empreendimento, com a extensão do uso 

público para dentro do lote e do uso privado, não residencial, do térreo para 

fora, sobre as calçadas. 

5. Não serão admitidos condomínios fechados por muros, estanques e isolados 

do tecido urbano. 

Deverá ser privilegiada a ocupação junto ao alinhamento da rua através de 

permissão de uso de maior taxa de ocupação e consequentemente, menor altura para a 

mesma. Assim, pretende-se obter melhor definição e desenho do espaço público e ao 

mesmo tempo maior interação entre a rua e os espaços internos dos edifícios. 

A presença de térreos permeáveis contribui para que o espaço urbano, por 
meio do incentivo à movimentação de pedestres, se torne mais animado, 
atraente e ativo. A partir do momento em que as pessoas se apropriam do 
espaço urbano, ocupando os espaços públicos como parques, praças e 
calçadas, ocorre o aumento da segurança por meio da vigilância natural, 
beneficiando tanto os visitantes quanto os moradores do lugar (TEIXEIRA, 
SILVA, p.209. 2018). 

Para Mario Biselli (2017), autor do projeto habitacional do Casa Paulista, o desenho 

do nível do chão é fundamental, conceito difundido previamente por Gehl apud Antunes 

(2011). O desafio de desenhar o chão da cidade de São Paulo a partir do PDE, inclui o uso 

da fachada ativa e da fruição pública, recursos previstos no plano. Através dessa conduta, 

tanto a cidade ganha com térreos mais permeáveis e vivos, quanto os agentes 

desenvolvedores imobiliários com maior potencial construtivo.  

Foram estudados, pela proponente, cinco cenários para a implantação dos 

empreendimentos habitacionais, que verificaram sua implantação em outras ZEIS da região. 

O cenário “A”, ou o primeiro dos cenários, é aquele que, desde o início do processo, foi tido 

pela proponente como o mais adequado e assim será utilizado nesta tese como exemplo de 

modelagem arquitetônica para essa finalidade de empreendimento. Esse cenário é 

composto por um empreendimento localizado no perímetro do PIU, desenvolvido sobre os 

equipamentos sociais da Área Institucional resultante do parcelamento das grandes glebas 
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da antiga ocupação industrial, prevista em frente ao Conjunto Habitacional 

Cingapura/Madeirit, combinado com provisão de habitação social utilizando-se a ZEIS da 

SPTrans.(Figura 66). 

Figura 66: Terrenos passíveis de aproveitamento para empreendimentos habitacionais 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 

Assim o aproveitamento da Área Institucional será viabilizado pela construção de 

unidades de empreendimentos habitacionais sobre os equipamentos públicos para 

instalação de equipamentos municipais (como creche e/ou UBS), que serão desse modo, 

localizados nos térreos dos condomínios residenciais, em edifícios de uso misto. Esse 

empreendimento irá absorver 250 UHs, cerca de um terço da demanda total de moradia 

deste território. 
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Figura 67: Área Institucional - Empreendimento A 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 

Considerando a existência de 400 UHs do Conjunto Cingapura/Madeirit nas 

imediações da área institucional e que a essas se somarão as referidas 250 UHs, 

perfazendo um total de 650 UHs, dentro do perímetro do PIU, estará localizada mais da 

metade das unidades de HIS que resultarão de toda a transformação urbana prevista. 

Assim, o cenário “A”, propõe a construção do restante das unidades necessárias nas 

diferentes ZEIS3 da SPTrans, buscando evitar a concentração excessiva de moradia em um 

único lugar, levando em consideração apenas o PIU e não a PPP da COHAB, que já está 

contratada e que construirá 900 UHs naquela ZEIS. 

Se por um lado, o PIU propôs evitar a concentração excessiva de moradia dentro dos 

terrenos da Votorantim, por outro, o terreno da SPTrans poderá receber um contingente 

excessivo. Esse parâmetro não foi definido no PIU. 

Ou seja, o que é excessivo em termos de unidades habitacionais por metro quadrado 

de terreno? Ou ainda, o que é excessivo em termos de pessoas por metro quadrado de 

terreno? A conta feita a partir de unidades habitacionais poderá ser enganosa, pois dentro 

de cada unidade poderão ser alocadas de uma a inúmeras pessoas. Já a conta feita com 

base no número de pessoas por metro quadrado de terreno é absoluta e não dá margem 

para dúvidas. 
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Esse cálculo não aparece no PIU, o projeto diz apenas que prevê 320 hab/ha 

espalhados em seu perímetro e envolvendo todos os usos. No entanto, no que tange a 

questão habitacional, o fator densidade demográfica pode ser crucial para a integridade do 

empreendimento habitacional, assim como foi crucial a super ocupação à qual a população 

que imigrou para Nova York na segunda metade do século XIX ficou submetida nos 

Dumbbells. 

Essa solução pode apresentar risco de que seja criado um gueto. No curso dos 

debates com os moradores da Vila Leopoldina representados pelo MVLT, foi levantada a 

incoerência dessa solução. A retirada dos moradores de seu local de origem, para 2 km de 

distância, na ZEIS da SPTrans, área que será posteriormente ocupada pela PPP da 

COHAB, apresenta desconformidade com o regulamento do PIU, que pressupõe a 

permanência da população a ser realocada em seu local de origem.  

O cenário A, do PIU, considerado pela PMSP como o melhor entre os cinco cenários, 

prevê que 30% da ZEIS da SPTtrans seja utilizada para o empreendimento habitacional. 

Segundo consta no PIU VLVL, a escolha desse cenário, que prevê o uso da ZEIS da 

SPTrans em detrimento às demais ZEIS existentes na região, foi baseada em uma análise 

detalhada das diversas alternativas e avaliada por uma equipe intersecretarial da prefeitura, 

pautada pelo cotejamento das vantagens e desvantagens técnicas, econômicas e 

administrativas de cada opção. 

No caso do PIU VLVL, a manutenção patrimonial será subsidiada pela empresa 

Votorantim, por cinco anos. Após esse período os empreendimentos deverão ser mantidos 

pelos próprios moradores. 

A Proposta de Ordenamento Urbanístico partiu da leitura do território em 

transformação. No entanto parece carecer de certas considerações, como a curiosidade 

quanto ao impacto gerado na da ocupação da ZEIS 3 da SPTrans, pelas 526 UHs propostas 

pelo PIU. A ressalva é feita pois essa análise não foi evidenciada no que diz respeito ao 

adensamento da área. Da mesma forma não foi prevista a inserção dessas 900 UHs, 

licitadas em 2018 e de forma concomitante à proposta do PIU VLVL. Há que se verificar a 

qualidade da ocupação dos 30.000m² da ZEIS, quando a totalidade das 1.426UHs estiverem 

integralmente erguidas, onde hoje a ocupação é na realidade rarefeita e ociosa.  

Como visto anteriormente, o risco de ocupação dos vazios deixados para um 

adequado equilíbrio entre áreas coletivas e privadas precisa ser previsto e mitigado. O 

mesmo fenômeno ocorrido nos empreendimentos projetados por Vigliecca na favela de 

Heliópolis, pode ocorrer em outros projetos para conjuntos habitacionais em regiões 

centrais.  
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Figura 68: ZEIS 3 - Empreendimento B 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 

Figura 69: Modelo de HIS nas áreas selecionadas 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 
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Figura 70: Parâmetros Urbanísticos Porpostos 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 
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Figura 71: Equipamentos - distribuição ideal 

 

Fonte: Proposta de Ordenamento Urbanístico. SPUrbanismo, 2018. 

4.3.4 Modelagem Econômica da Intervenção 

A Modelagem Econômica proposta no PIU VLVL se caracteriza da mesma forma que 

a Modelagem Econômica e Financeira proposta para o Metaprojeto Urbano. 

Assumindo haver um agravamento de problemas sociais ao longo dos últimos anos, 

o PIU VLVL pressupõe que a dinâmica da iniciativa privada seja mais célere em suas 

resoluções que o poder público. Dessa forma passa a caber ao Estado a supervisão do seu 

desenvolvimento, para que o projeto transcorra de acordo com as diretrizes públicas. 

A modelagem econômico financeira pressupõe a simetria ente todas as fontes e 

destinos de recursos, ou seja, de onde virá e para onde irá o dinheiro. A principal fonte de 

recursos para a implementação do projeto está ligada às compensações geradas pelo 

desenvolvimento imobiliário das glebas e lotes, em função de sua relação com os novos 

parâmetros urbanísticos pleiteados. Tais compensações referem-se, basicamente, a 

Outorga Onerosa associada ao Potencial Construtivo Adicional, nos termos do Artigo 117 da 

Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 e a Cota de Solidariedade resultante do 

desenvolvimento, nos termos do Artigo 112 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 
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Conforme previsto para as Áreas de Transformação foram adotados os parâmetros 

máximos de desenvolvimento para os terrenos. Além da Votorantim, que figura como 

proponente, seus vizinhos proprietários de terrenos deverão manifestar interesse em 

adquirir o potencial adicional para seus respectivos terrenos. Foi adotado Coeficiente de 

Aproveitamento (CA) máximo 4, bem como o benefício de 10% da cota de solidariedade. 

Outorga Onerosa 

Segundo a documentação entregue, os cálculos para fins de Outorga Onerosa 16são 

feitos conforme Cadastro de Valor de Terrenos. Os usos e tipologias estimados no PIU, 

foram feitos de acordo com leitura atual de mercado para que a modelagem fosse 

viabilizada. É informado no PIU que o longo prazo de desenvolvimento previsto precisa ser 

refletido na capacidade de absorção de quantidade substancial de novos produtos 

imobiliários. Considera-se haver uma nova fronteira de desenvolvimento da cidade de São 

Paulo. Assim a exata destinação dos recursos deverá ser oportunamente revisada. 

Cota de solidariedade  

Os empreendimentos com área construída computável inferior a 20.000m², 

realizados em glebas oriundas de desmembramento de lote de 20.000m², ou 

empreendimentos com área construída computável superior a 20.000m² são obrigados a 

destinar 10% da área construída computável do empreendimento para Habitação de 

Interesse Social. Esta obrigação pode ser feita das seguintes formas: 

• A partir da construção de unidades habitacionais no próprio terreno ou em 

outro terreno (desde que situado na Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana, excluída a Macroárea de Redução da Vulnerabilidade 

Urbana e os Setores Jacu-Pêssego, Arco Leste, Noroeste e Fernão Dias da 

Macroárea de Estruturação Metropolitana); 

• Através da doação de terreno de valor equivalente a 10% do valor da área 

total do terreno do empreendimento; 

• A partir de depósito no Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB de 

montante equivalente a 10% do valor da área total do terreno.  

 
16 Outorga Onerosa é a possibilidade de se construir acima do permitido pelo coeficiente básico até o limite do 
Coeficiente Máximo de cada zona, é cobrada nos PIUs. Já o CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de 
Construção) é o valor mobiliário emitido pela Prefeitura, utilizado como meio de pagamento de Contrapartida 
para a Outorga de Direito Urbanístico Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana Consorciada.  
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Figura 72: Curva Projetada para desenvolvimento dos imóveis disponíveis e cálculo dos montantes de 

outorga e cota de solidariedade a valor presente 

 

Fonte: SPUrbanismo, 2019. 

O projeto prevê que os empreendedores privados e os proprietários dos imóveis do 

perímetro, irão assumir os custos de construção do empreendimento habitacional e também 

dos equipamentos públicos nas áreas institucionais, incluindo toda a contratação, gestão e 

execução das obras. Por essa razão é prevista a antecipação dos valores projetados de 

outorga, desembolsados na modalidade in natura, através da entrega das obras de acordo 

com os requerimentos técnicos estabelecidos no projeto.  

O MVLT se manifestou considerando alta a taxa de desconto conferida pela 

prefeitura ao os proponentes. Segundo o movimento a Outorga Onerosa será paga à 

prefeitura a uma taxa de desconto de 12%, enquanto a taxa Selic corrente é da ordem dos 

4,9%, podendo se equilibrar em 7% (BACEN, 2020).  

Também foi solicitada a demonstração do custo de capital próprio17, que não foi 

apresentada podendo ter deixado dúvidas quanto à simetria entre os ganhos público e 

privado. No entanto pode ser considerado que haverá outros ganhos com o 

desenvolvimento imobiliário do perímetro de intervenção, que não podem ser monetizados. 

São ganhos revertidos para todos os usuários do território e que compreendem: um melhor  

parcelamento do solo, que redundará em um sistema viário mais eficiente, em mais áreas 

verdes; criação de  áreas de fruição pública, que poderão melhorar as condições para se 

caminhar; criação de áreas institucionais; e desocupação de áreas públicas atualmente 

usadas de forma irregular. 

 
17 O custo de capital próprio é obtido através da formula: Re = RF+ βe x (RM – RF), conforme informado no 4.1 O 
Metaprojeto Urbano e sua Estrutura. 
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4.3.5 Modelo de Gestão 

Figura 73: Reunião SPUrbanismo – Gestão Democrática 

Fonte: Gestão Urbana, 2020. 

O item do PIU VLVL Modelo de Gestão, não faz parte da estrutura proposta para o 

Metaprojeto Urbano. Este item se relaciona com o mecanismo de Gestão Democrática 

previsto no PDE e representa procedimento importante para a transparência e possibilidade 

de participação pública no processo. Na foto anterior, da direita para a esquerda o autor 

dessa tese é o segundo sentado à mesa, juntamente com representantes do MVLT, da 

Votorantim, da SPUrbanismo, e dos movimentos de moradia. O evento foi uma reunião 

devolutiva, promovida pela SPUrbanismo em sua sede no Edifício Martinelli. 

O processo de implementação e um PIU requer a garantia de sua lisura. Isso é 

possível através da Gestão Democrática. De acordo coma legislação18, o processo precisa 

abranger todas as etapas de tramitação do projeto e da fase de obras. O acesso à 

documentação necessária para o estudo do projeto e a contribuição dos interessados é feita 

 
18 Constituição Federal, Lei Federal número 10.257 de 10.07.2001 (Estatuto da Cidade), Lei Municipal número 
16.050 de 31.07.2014 (Plano Diretor Estratégico) e o Decreto Municipal número 56.901 de 30.03.2016. 
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através do canal Gestão Urbana da PMSP. Isso é feito em campos acessíveis 

disponibilizados em datas oficiais. 

Uma vez que o PIU VLVL pressupõe a alteração de parâmetros urbanísticos, a 

gestão participativa é assegurada também nas etapas de tramitação do PIU VLVL nos 

poderes Legislativo e Executivo. A partir de então fazem parte do processo a formação dos 

Conselhos Gestores da AIU (Área de Intervenção Urbana) VLVL, bem como do Conselho 

Gestor das Zonas Especiais de Interesse Social. Sua constituição é definida através do 

modelo proposto pelas secretarias envolvidas, como a SPUrbanismo. Além de sua 

constituição, as secretarias também definem a forma de interação do Conselho Gestor com 

o Conselho Gestor de ZEIS. A indicação da composição dos conselhos precisa estar 

definida no projeto de lei encaminhado pelo poder Executivo à Câmara dos Vereadores ao 

final do processo participativo e eventual aprovação do PIU, sendo factível a participação de 

integrantes do poder público e da sociedade civil. 

4.3.6 Modelo Jurídico 

O Modelo Jurídico do PIU VLVL apresenta equivalência com a Modelagem Jurídica 

proposta como parte da estrutura do Metaprojeto Urbano. Sua redação está baseada nas 

premissas da legislação urbana municipal de São Paulo.  

Segundo a PMSP, o principal objetivo do novo PDE é humanizar e reequilibrar a 

cidade, aproximar emprego da moradia e enfrentar as desigualdades sócio territoriais. 

Dentre as determinações do PDE se destacam: segurança do direito à moradia 

digna; crescimento ordenado da cidade nas proximidades do transporte público; 

reorganização das dinâmicas metropolitanas; estabelecimento de dinâmica sistêmica, 

equilibrando e desfragmentando assimetrias de investimentos; reestruturação territorial em 

escala metropolitana; qualificação da vida urbana, na escala local, através de diretrizes 

sociais; racionalização das dinâmicas e aproveitamento do solo; distribuição da arrecadação 

em equipamentos públicos; enfrentamento de desequilíbrios, como capacidade 

infraestrutural e sistemas de moradia; capacidade infraestrutural e novo padrão de 

mobilidade; concentração do crescimento urbano; adensamento urbano equilibrado 

(GESTÃO URBANA, 2019).  

A Nova Lei de Zoneamento Lei nº 16.402/2016. disciplina o parcelamento, o uso e a 

ocupação do solo no Município de São Paulo. Em linhas gerais, a LPUOS se preocupou em 

reorganizar o zoneamento de forma a atender as diferentes necessidades do território, 

dividindo-o em território de transformação, de qualificação, de preservação de áreas verdes 

e espaços protegidos. Além de assuntos como o parcelamento do solo, parâmetros de 

ocupação do solo, incentivos e condições para essa ocupação, da mesma forma trata das 
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categorias de uso, suas condições e incentivos. Fala também do licenciamento e da 

fiscalização dos procedimentos administrativos relativos ao zoneamento (GESTÃO 

URBANA, 2019). 

Os Planos Regionais contidos no Decreto nº 57.537/2017 são instrumentos para 

desenvolver as diretrizes do PDE, para cada Prefeitura Regional, são ferramentas de 

planejamento e gestão da política urbana que tem como função articular as políticas 

setoriais, trabalhando em escala mais aproximada às demandas do território, servindo para 

identificar áreas com maior carência de equipamentos públicos, propondo melhores 

conexões viárias na cidade, articulando e qualificando equipamentos já existentes (GESTÃO 

URBANA, 2019). 

O Projeto de Lei nº 619/2016 revisa o PMH, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo PDE 2014, consolida e integra as estratégias setoriais de gestão 

habitacional da cidade com as políticas de planejamento urbano do Município. O PMH tem 

como objetivo estruturar programas, ações e estratégias para o enfrentamento da 

precariedade habitacional e urbana, articuladas com estratégias de financiamento e de 

gestão participativa, a fim de atingir as metas estabelecidas, que são territorializadas nos 

Planos de Ação Quadrienais de Habitação-PAQHs. 

O PMH define a adoção de instrumentos urbanísticos específicos (Projetos de 

Intervenção Urbana, Operações Urbanas Consorciadas e Planos de Urbanização de ZEIS) 

como ferramentas essenciais para o desenvolvimento de projetos de intervenção integrados, 

em articulação com os Planos Regionais das Subprefeituras. Estabelece, ainda, o conjunto 

de programas e estratégias de ação diante das necessidades habitacionais identificadas, 

aprimora a estrutura de gestão e participação social, cria a dinâmica de planejamento 

financeiro da Política Municipal de Habitação, cria regras para os Planos de Ação 

Quadrienais de Habitação que estabelecem metas para a política no território, de forma a 

assegurar a universalização do acesso à moradia digna em todo o Município (GESTÃO 

URBANA, 2019). 

O Plano de Mobilidade (PlanMob), decreto 56.834/2016, consiste em desenvolver as 

redes de transporte de média e alta capacidade com vinculação aos instrumentos de 

planejamento definidos pelas políticas públicas de desenvolvimento urbano no município, 

nomeadamente o PDE 2014 e a LPUOS 2016. 

As áreas de estruturação urbana (raio de 600m das estações e terminais de 

transporte público de alta capacidade e faixas de 600m ao longo dos eixos de transporte de 

média capacidade) são essenciais para o reequilíbrio dos processos de adensamento 

demográfico e urbano com a qualificação do espaço público e da rede de mobilidade. Neste 

sentido, a estratégia definida no PDE 2014, de desenvolver os Eixos de Estruturação da 

Transformação Urbana, estão em consonância com os objetivos propostos no PlanMob. 



129 
 

O PlanMob, por sua vez, prioriza a relação entre a localização da população e o 

adensamento das áreas urbanas próximas da oferta de serviços urbanos, locais de trabalho, 

de estudo e de lazer; reduzindo a necessidade de viagens motorizadas e estimulando os 

meios de transporte público e de transporte ativo. 

O Plano de Melhoramentos Viários do Arco Tietê Lei Municipal nº 16.541/2016 

desenvolvido de acordo com as diretrizes propostas pelo PDE 2014 e o Programa de 

Corredores da São Paulo Transportes, tem como objetivo viabilizar a consolidação da rede 

de mobilidade urbana na Macroárea de Estruturação Metropolitana, incluindo a articulação 

viária entre os distritos limítrofes ao Arco Tietê, tal como estabelecido pelo PIU ACT. O 

Plano institui um conjunto de intervenções urbanas e infraestruturais que permitam o 

desenvolvimento de eixos de transporte coletivo que formam uma rede mais compacta de 

mobilidade, estruturada através de um corredor perimetral na cidade, conectado às estações 

de trem e metrô, de forma a promover conexões interbairros mais eficientes. 

As Restrições do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) na área do 

PIU correspondem à altitude da Superfície Horizontal Externa do Campo de Marte, definida 

por um plano horizontal localizado 150 m acima da elevação da pista, em semicírculos de 20 

km de raio com centros nas cabeceiras, unidos por tangentes. A área está dentro da 

projeção da Superfície Horizontal Externa de Congonhas, cuja pista tem elevação acima da 

elevação da pista do Campo de Marte. Em função do distanciamento da área dos referidos 

aeródromos, as demais limitações não se aplicam. A área está fora das respectivas 

Superfícies Horizontal Interna, das Superfícies Cônicas e das rampas das Superfícies 

Limitadoras de decolagem e de aproximação desses aeródromos. 

A legislação ambiental incidente no perímetro é sumarizada na PORTARIA 

CONJUNTA SEL/SVMA/Nº 002/2015 no que tange à proteção dos corpos d’água e 

completa-se pela Lei Federal nº 12.651/ 2012 – Código Florestal, acerca das Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) de maciços e indivíduos de vegetação, de topografia e de 

altitude.  

No perímetro do PIU não há nenhum corpo d’água e, portanto, não há nenhuma 

restrição ao desenvolvimento urbano nesse sentido. De modo análogo, nenhuma 

característica topográfica ou de altitude impõem restrições.  

Tampouco existem maciços de vegetação natural ou de espécies nativas ou 

protegidas que configurem áreas de proteção permanente, conforme indicado pelo 

levantamento arbóreo apresentado nesse trabalho.  

A APP do Rio Pinheiros, de 100 m de largura, contada a partir da margem do canal, 

está integralmente fora do perímetro do PIU, coincidindo com a área de propriedade da 

CPTM existente entre as pistas da Marginal Pinheiros e o próprio Rio Pinheiros. 
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A modelagem jurídica do PIU VLVL está baseada em um conjunto de leis que 

confere segurança jurídica para os proponentes, para a SPUrbanismo, para os movimentos 

de moradia, para o MVLT e para o cidadão que queira participar do processo de discussão 

das propostas urbanas. Através da Gestão Democrática e baseado na própria legislação 

relativa ao processo, o movimento obteve êxitos, como a inclusão no projeto de lei da 

possibilidade de serem feitas permutas entre os terrenos das entidades envolvidas. O 

objetivo desta proposta foi possibilitar que a redistribuição das unidades habitacionais fosse 

revista através da sua integral implantação dentro do terreno da Votorantim. Hoje essa 

discussão ainda está ocorrendo dentro da esfera político administrativa. A partir do contato 

com as representações de todos os envolvidos nesta iniciativa, o autor percebeu existir um 

interesse comum pelo PIU VLVL. Os investimentos previstos para sua implementação e os 

futuros investimentos advindos de outros aportes na região, sugerem que a possibilidade de 

um ciclo virtuoso de desenvolvimento vir a se estabelecer no bairro são grandes. 

4.3.7 Considerações do Autor acerca do PIU VLVL 

Após o estudo do PIU VLVL considera-se que o projeto desempenha papel 

significativo na demonstração e validação da tese. Seu estudo foi iniciado durante o 

desenvolvimento dessa pesquisa, levando ao entendimento da necessidade de se propor o 

conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano, assim como sugerindo a 

necessidade de se propor a sua operacionalização através da criação da ferramenta de 

Metaprojeto. 

O Metaprojeto foi adotado a partir da abordagem análoga proposta por Dijon de 

Morais, como recurso de caráter normativo, capaz de estruturar um Projeto Urbano. 

A aplicação da ferramenta é possível na medida em que for utilizada na negociação 

com a população que será impactada por um Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano, 

durante a sua criação e não após. 

Muitos foram os desafios e as dificuldades encontradas para testar a sua 

aplicabilidade. Como desafios, podem ser colocados os prazos exíguos das etapas do 

processo de Gestão Democrática previstos no PDE e a complexidade do material 

documental que precisa ser estudado para atendimento dos prazos. As dificuldades 

concentraram-se em encontrar um interlocutor qualificado e que pudesse representar os 

interesses do grupo de pessoas envolvidas, para debater os diversos temas relacionados a 

um Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano com abrangência sobre aspectos 

econômico-financeiros, arquitetônico e urbanísticos e Legais.   

No caso do PIU VLVL, não foi possível aplicar o Metaprojeto Urbano. Na realidade, 

ele foi criado a partir dos desafios e dificuldades encontradas durante a acessoria prestada 
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profissionalmente pelo autor a um dos grupos sociais envolvidos diretamente no projeto. 

Dessa forma, a aplicabilidade do Metaprojeto Urbano existe na medida em que todos os 

Projetos de mesma natureza em andamento ou que venham a ser propostos, estejam 

destinados a enfrentar os mesmos desafios e as mesmas dificuldades. 

Será possível aproveitar a experiência adquirida com o PIU VLVL para promover 

maior celeridade e a viabilidade de outros PIUs. Entre as lições aprendidas com o estudo do 

PIU VLVL estão a necessidade da participação dos grupos sociais envolvidos, a 

necessidade de se superar a dificuldade em encontrar interlocutores qualificados para 

representar os interesses de cada grupo de pessoas envolvidas, para debater os diversos 

temas correlatos, assim como superar a difícil interlocução com o Poder Público. 

Dessa forma entende-se que o Metaprojeto possa ser utilizado como o objeto de 

assessorias para a implementação de Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano. Ou 

simplesmente Projeto Urbanos. A assessoria, nesse caso, pode influir decisivamente no 

sucesso do Projeto Urbano, assim como sua ausência pode redundar no seu fracasso. 
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5. VISÃO PROSPECTIVA 

A elaboração deste trabalho sugere algumas questões que ficam como 

possibilidades para reflexões futuras e para novas proposições. 

A primeira delas refere-se ao adensamento demográfico. Parece haver uma lacuna 

que não permite a definição de qual número de pessoas um determinado lote ou bairro 

poderiam comportar. Fica a dúvida quanto ao risco de, ao se ultrapassar um limite de 

pessoas por metro quadrado de terreno, seja gerado um ciclo vicioso que termine por levar 

o ambiente à deterioração. 

O fenômeno ocorrido com os Dumbbells, em Nova York, na segunda metade do 

século XIX, descrito no Capítulo 2 desta tese, mostra que não apenas toda uma quadra era 

preenchida com edificações compactas e mal ventiladas, como também, suas unidades 

habitacionais eram lotadas com famílias inteiras residindo em apenas um quarto de cada um 

dos apartamentos. Ou seja, em um andar destinado a quatro famílias, residiam de quatorze 

a dezesseis famílias.  

Cada Dumbbell tinha seis pavimentos e cerca de oitenta famílias. Considerando-se 

quatro membros por família, cada edifício poderia conter até 320 pessoas. Ou seja, em uma 

quadra com 32 Dumbbell, poderiam residir cerca de 10.240 pessoas, como mostra a Figura 

29. 

A compacidade dessas edificações permitia que 32 delas fossem implantadas em 

quadras de 56m x 112m, totalizando 6.272m². Ou seja, uma razão de 1,64 pessoas por 

metro quadrado de terreno. 

Aqueles Dumbbell conformaram guetos insalubres, dos quais seus residentes 

gostariam de se ver livres e para isso buscaram desesperadamente por ascensão social. 

Com o passar do tempo a situação urbana e o endereço no qual foram construídos dentro 

de Nova York, os levou a passar por uma valorização imobiliária. 

No caso do PIU VLVL, as 526 UHs dedicadas às populações da Favela da Linha e 

da Favela do Nove provenientes do terreno da Votorantim, serão erguidas em um terreno de 

30 mil m². No entanto, ocuparão apenas 10 mil m² de terreno. Os demais 20 mil m² estão 

destinados às 900 UHs provenientes de uma PPP, promovida pela COHAB. Caso a 

totalidade das 1.426 UHs seja implantada haverá 5.700 pessoas convivendo 

simultaneamente em um terreno de 30 mil m², se forem consideradas famílias de 4 

membros. Essa relação define o coeficiente de 0,19 pessoas por metro quadrado de terreno. 

Seria o caso de se supor que ocorrerá a guetificação daquelas edificações 

destinadas às unidades habitacionais dadas como contrapartida social? Estariam corretos 

os moradores da Vila Leopoldina em questionar a pertinência das premissas do PIU? Em 

que medida o adensamento demográfico pode promover a desvalorização ou valorização 
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imobiliária sistêmica no bairro, que por outro lado vem se valorizando ao longo dos anos e 

apresentando boas oportunidades para o mercado imobiliário e para seus novos 

moradores? 

Acioly; Davidson (1999) levantam as indagações referentes a densidade de uma 

cidade, para ser sustentável. Indagam quais são os critérios para decisões de projeto e 

planejamento. Indicam que o desenvolvimento urbano está intrinsecamente ligado ao 

processo de desenvolvimento urbano.  

Figura 74: As vantagens e desvantagens da Baixa e Alta Densidade 

 

Fonte: Acioly; Davidson, p.17. 1999. 

O gráfico proposto por Acioly; Davidson (1999) mostra as vantagens e desvantagens 

encontradas tanto em altas, quanto em baixas densidades urbanas. A relação entre o custo 

e o benefício obtido por determinado investimento faz parte do Metaprojeto Urbano. Assim é 

razoável considerar a divisão do usufruto de certos equipamentos por um maior número de 

pessoas, na busca por sua viabilização, contanto que haja condições adequadas para o 

adensamento. 

A estrutura oferecida pelo Metaprojeto Urbano para nortear as ações e a inclusão de 

contrapartidas sociais como habitação, é uma alternativa que este trabalho procurou criar e 

que o estudo do PIU VLVL mostrou ser uma possibilidade real.  
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No entanto, detalhes como o nível de adensamento para os empreendimentos 

habitacionais, encontrado na proposta do PIU estaria excessivo? Esse ponto não foi levado 

em consideração na documentação encontrada, bem como não foi discutida nas audiências 

públicas ou outros fóruns oficiais. Se comparada à implantação dos Dumbbells, seu 

adensamento em relação às obras habitacionais do PIU é oito vezes maior. Os primeiros 

imóveis vieram a se valorizar, embora tenham passado por um profundo processo de 

guetificação. E os segundos? Embora menos adensados, em relação aos Dumbbells, os 

empreendimentos habitacionais propostos pelo PUI VLVL são três vezes mais adensados 

que o Conjunto Boulevard Artigas19, construído no Uruguai e projetado por Hector Vigliecca.  

Com o avanço do tempo as soluções previstas para a habitação não deveriam 

conformar melhores condições? Em que medida ser mais ou menos denso pode ser melhor 

ou pior para um empreendimento habitacional que venha a ser implantado dentro da cidade 

de São Paulo? 

Uma possível proposição a ser considerada para futuras pesquisas seria: qual o 

coeficiente de adensamento demográfico ideal para um empreendimento habitacional? 

Além da necessidade de se estudar mais a fundo o adensamento adequado para 

cidades como São Paulo, também há outro tema que poderá passar a inquietar o leitor: O 

caso do Edifício Japurá apresentado no capítulo 3, traz um exemplo de edificação 

habitacional, de uso intensivo, ou seja, relativamente denso e que após 70 anos de 

existência, segue íntegro e atendendo às finalidades originalmente pretendidas, entre elas a 

habitacional. Pode-se supor que sua alta ocupação não tenha acarretado consequências 

negativas, tendo-se em vista que os moradores convivem entre si, vivem de forma plena e a 

manutenção do patrimônio permanece em dia. Dessa forma pode-se supor também que sua 

valorização imobiliária acompanhou o crescimento da cidade, que cresceu de forma intensa 

desde a década de 1940, período em que foi construído. 

Por outro lado, um fenômeno chamado de gentrificação, pode começar a ocorrer nas 

776 UHs propostas no PIU. As unidades serão construídas em um bairro de alto poder 

aquisitivo dotado de boa infraestrutura. Desse total, 526 UHs serão executados em um 

terreno inicialmente vazio, que será composto por mais 900 UHs. As outras 250 UHs serão 

erguidas dentro de um grande empreendimento imobiliário de uso misto, composto por uma 

série de edifícios de alto padrão, tanto para fins residenciais quanto comerciais. No centro 

da composição haverá um boulevard tratado com paisagismo. Todas essas características 

conferem valor às unidades habitacionais a serem criadas.  

Gentrificação pode ser entendida estritamente, como a renovação residencial em 

bairros de classe trabalhadora. Porém, existem autores que usam o termo para denunciar 

expulsões e aumento de desigualdade e segregação social, como é o caso de BIDOU-

 
19 O conjunto residencial Complejo Bulevar Artigas possui a densidade de 638 habitantes por hectare. 
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ZACHARIASEN (2006).Segundo Alcantara (2018), as mudanças advindas da gentrificação 

redesenham o uso do solo para melhor acolher empreendimentos residenciais de alta renda, 

bem como ambientes de sociabilidade de profissionais desse nível, “geralmente ligados a 

profissões emergentes de áreas como finanças, tecnologia e comunicações” (ALCANTARA, 

p.1, 2018). 

Em sua definição primeira, o termo refere-se a processos de mudança das 
paisagens urbanas, aos usos e significados de zonas antigas e/ou 
populares das cidades que apresentam sinais de degradação física, 
passando a atrair moradores de rendas mais elevadas. Os “gentrificadores” 
(gentrifiers) mudam-se gradualmente para tais locais, cativados por algumas 
de suas características - arquitetura das construções, diversidade dos 
modos de vida, infraestrutura, oferta de equipamentos culturais e históricos, 
localização central ou privilegiada, baixo custo em relação a outros bairros -, 
passando a demandar e consumir outros tipos de estabelecimentos e 
serviços inéditos. A concentração desses novos moradores tende a 
provocar a valorização econômica da região, aumentando os preços do 
mercado imobiliário e o custo de vida locais, e levando à expulsão dos 
antigos residentes e comerciantes, comumente associados a populações 
com maior vulnerabilidade e menor possibilidade de mobilidade no território 
urbano, tais como classes operárias e comunidades de imigrantes. Estes, 
impossibilitados de acompanhar a alta dos custos, terminam por se 
transferir para outras áreas da cidade, o que resulta na redução da 
diversidade social do bairro (ALCÂNTARA, p.1. 2018). 

Conforme Smith (2007), é recorrente a implantação de empreendimentos dispersos 

no meio rural e em áreas pouco desenvolvidas: em uma relação de causa e efeito a 

gentrificação promove o espalhamento urbano (urbansprawl). Segundo Lindberg (2017), o 

espalhamento acontece em direção oposta à pujança econômica das cidades, em função de 

um gradativo aumento do custo do terreno, distanciando também a mão de obra da oferta 

de trabalho.  

A qualidade arquitetônica e urbanística das áreas geradas pelo espalhamento 

também é comprometida. Baseando-se na ideia de que a melhor qualidade do 

empreendimento habitacional está ligada ao seu vínculo com a cidade é importante 

considerar o fenômeno conhecido por gentrificação. Caracteriza-se pelo movimento 

populacional urbano no enfrentamento do desafio de se residir nas cidades (SMITH, 2007). 

Em virtude do processo de gentrificação, a alternativa aos empreendimentos 

habitacionais de qualidade situados nos centros urbanos, onde o usuário participa e cresce 

com a cidade, são os bairros dormitório. Este termo, caracteriza conjuntos desprovidos de 

urbanidade, centralidade e infraestrutura de saúde e educação. Ansiando por melhores 

condições de vida, os contingentes que não podem arcar com os custos de viver na cidade, 

mas que também rejeitam os bairros dormitório, optam pela vida nas favelas.  
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Paradoxalmente não é isso mesmo que se está buscando? Agregar qualidade para o 

empreendimento habitacional? Como gerar empreendimentos habitacionais dotados de 

qualidade sem que simultaneamente seja iniciado o processo de gentrificação? Tome-se 

como exemplo o Byker Wall, empreendimento habitacional, tido como o melhor lugar para 

se residir no Reino Unido. Houve gentrificação no edifício Japurá ou no Byker Wall? Como o 

problema da gentrificação pode ter sido enfrentado nesses empreendimentos? Como isso é 

possível se for levada em consideração a valorização imobiliária inerente ao processo de 

evolução de suas cidades? 

O registro do momento pós-obra de um empreendimento bem localizado, próximo a 

uma centralidade dotada de urbanidade é um momento estático. Todavia, com o passar do 

tempo, pressões de mercado irão incidir nos novos espaços criados. Como perpetuar aquele 

primeiro momento, sem que as pressões passem a elevar gradativamente os valores 

imobiliários, levando seus moradores a vender suas unidades em busca de algum lucro e 

menores custos de vida em localidades mais afastadas? Essa é uma segunda proposição 

colocada por essa tese. 

Além dessas duas colocações, há um terceiro ponto que precisa ser considerado. De 

acordo com o mecanismo de Gestão Democrática apresentado no Capítulo 3, é necessária 

uma costura entre os interesses do poder público e os da iniciativa privada, levando em 

consideração o usuário ao qual são destinados os empreendimentos habitacionais. Um 

zoneamento elaborado de forma a direcionar o local onde devam ser implantados os 

empreendimentos poderia ser flexibilizado, permitindo a permuta entre áreas destinadas à 

habitação e colaborando assim para uma maior efetividade de Projetos Indutores de 

Desenvolvimento Urbano. Caso isso fosse possível, uma eventual permuta entre parte do 

terreno da Votorantin com o terreno da SPTrans colaboraria para uma maior efetividade do 

PIU VLVL? 
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6. CONCLUSÕES  

Ao longo dessa narrativa se procurou descrever o processo de evolução do meio 

urbano pelo qual passam cidades, através da lente da habitação. Nota-se que a economia 

das cidades dentro da qual estão incluídas atividades como trabalho, entretenimento, 

convívio social e inovação, são atrativos que levam pessoas a desejarem residir na cidade. 

Jan Gehl (1995) ressalta como a vida na cidade pode ser boa. Por outro lado, Peter 

Hall (1995) mostra como pode ser caótica quando não há um controle voltado para a 

preservação do meio urbano e as consequências ruins para seus moradores. 

Entre meados do século XIX e o início do século XX, o processo de acentuação da 

urbanização ocorrido na Inglaterra, nos EUA e no Brasil, conforme relatado no capítulo 2 

desta tese, mostra que a concentração de pessoas habitando um mesmo edifício ou bairro 

pode impactar negativamente a sua evolução. O comprometimento se acentua na medida 

em que essa população esteja em situação de vulnerabilidade, seja pelas condições de 

saneamento básico, seja pela sua capacidade de estar empregada e assim arcar com o 

custo de vida crescente. 

A aceleração do processo de urbanização ocorrido nas cidades de Londres e Nova 

York, na segunda metade do século XIX, chamou a atenção do governo. Na medida em que 

as populações imigrantes passaram a se concentrar em guetos insalubres, as autoridades 

perceberam a necessidade de se tutorar o processo através de políticas públicas.  

As boas referências deixadas na população daquela época colaboraram para sua 

percepção daquilo que representa uma condição digna de moradia. Assim, no período pós-

guerra, quando se ofereceu habitações que não atendiam minimamente as condições 

adequadas para sua moradia, essas pessoas simplesmente rechaçaram os conjuntos 

habitacionais que passaram as ser construídos pela iniciativa privada e com o incentivo do 

governo, para atender ao déficit habitacional do momento. 

No Brasil, o processo iniciado na primeira metade do século XX, contou com uma 

política habitacional caracterizada pela ação dos IAPs de diversas categorias, entre elas a 

dos industriários. Todavia, já na segunda metade desse século, com a criação do BNH e do 

SFH, passou-se a tratar do tema não mais como uma política pública populacional que 

buscasse cuidar dessa questão. O foco passou a ser o déficit habitacional crescente em 

virtude do acelerado processo de urbanização. Criou-se um sistema capaz de produzir 

casas, que de fato funcionou sob o ponto de vista quantitativo. Aqueles imigrantes não 

tinham familiaridade com o que fosse um empreendimento habitacional dotado de qualidade 

arquitetônica e urbanística, passando assim a residir em bairros dormitório cada vez mais 

numerosos. 

O modelo produtivista habitacional originado com a criação do BNH predomina até 

hoje através do PMCMV.  
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As características deste tipo de urbanização, já bastante criticadas, tendem a 

continuar na medida em que o mesmo mecanismo existente para se criar moradias não for 

questionado. A parceria do poder público com a iniciativa privada já se mostrou eficiente sob 

o ponto de vista quantitativo. No entanto as premissas do PMCMV deveriam ser revistas no 

sentido de fomentar também a qualidade da sua produção e não apenas sua quantidade, 

ainda que seja adotada a NBR 15.575. 

A norma define as características físicas e construtivas da unidade habitacional, 

levando em conta que a produção de moradias atenda minimamente às condições 

necessárias para que o usuário possa usufruir do ambiente construído. No entanto os 

empreendimentos habitacionais produzidos pelo PMCMV não apresentam qualidade 

arquitetônica e urbanística. Sua implantação é feita em lotes baratos, desconectados da 

malha urbana e de seus atrativos. 

O custo do terreno para a implantação de habitações é um dado que interfere no 

projeto. Buscar terrenos baratos é uma premissa que precisa ser observada. Mas ao mesmo 

tempo é possível pensar em estratégias alternativas que contornem essa limitação, uma vez 

que a solução para a qualidade do empreendimento habitacional está ligada a sua 

localização dentro do meio urbano.  

Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano podem conter em sua composição o 

empreendimento habitacional como contrapartida pública. A utilização desse modelo 

possibilita que a cidade passe a ser construída de fora para dentro. Uma das premissas 

desses projetos é a criação de urbanidade, peça fundamental para seu êxito. Urbanidade 

pode ser considerada uma condição para que um empreendimento imobiliário entre em um 

ciclo virtuoso de prosperidade. Nesse contexto o empreendimento habitacional também 

poderá contar com os efeitos positivos gerados pela urbanidade. 

O Metaprojeto Urbano, proposto nesta tese como ferramenta capaz de estruturar a 

criação de Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano, foi experimentado através do 

estudo do PIU VLVL. Sua aplicação faz sentido sob o ponto de vista didático, conferindo 

maior clareza ao caminho necessário a ser percorrido, para que empreendimentos 

habitacionais sejam viabilizados com mais qualidade. 

Ao se testar o Metaprojeto Urbano através do PIU VLVL, é possível entender que o 

mesmo pode ser usado na prática? O PIU VLVL já passou por todos os tramites oficiais. 

Seu Projeto de Lei já foi inclusive publicado. Sua realização é uma questão de tempo e da 

manutenção do interesse dos proponentes. Dessa forma, a partir do paralelismo entre o PIU 

e o Metaprojeto Urbano é possível afirmar que sim, a ferramenta poderá ser utilizada na 

prática para a estruturação de Projetos Indutores de Desenvolvimento Urbano.  

É possível replicar o uso do Metaprojeto Urbano em outras cidades? O conceito de 

Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano foi detectado em mais de um local. Tanto em 

São Francisco como em Nova York, nos Estados Unidos, os projetos Mission Bay e WTC 
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apresentam características similares em vários aspectos. Ambos demandaram grandes 

investimentos, foram compostos por aspectos econômicos e financeiros, apresentaram 

soluções arquitetônicas e urbanísticas baseadas na geração de urbanidade e 

necessariamente contaram com um suporte jurídico que garantiu sua realização ao longo de 

vários anos. A organização desses projetos pode ter sido feita através de estruturas 

compostas por modelagens similares àquelas propostas para o Metaprojeto Urbano ou 

ainda, conforme aquelas utilizadas para a estruturação do PIU VLVL. Assim é possível 

supor que a ferramenta de Metaprojeto Urbano possa vir a ser adotada de forma ampla, em 

outras realizações. 

A questão que a tese coloca ainda precisa ser respondida: É possível reverter o 

Processo de Desenvolvimento Urbano e trazer o empreendimento habitacional para dentro 

da região central da cidade? 

Considerando que o arcabouço legal destinado a Projetos Indutores de 

Desenvolvimento Urbano trata-se do PIU, que acompanha o PDE da Cidade de São Paulo, 

há recursos para investimentos, haja vista o interesse do grupo empresarial Votorantim e 

dos demais signatários do PIU VLVL. Por outro lado, ainda assim, o projeto encontra-se em 

compasso de espera na SPUrbanismo, e a realização do empreendimento habitacional no 

centro urbano não acontece.  

Por essas razões a resposta à pergunta colocada na proposição da tese pode ser 

respondida com base na criação do conceito de Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano 

e de sua implementação através do Metaprojeto Urbano. A partir de um amplo diálogo e da 

concertação da resultante, que congregue integralmente todos os envolvidos na dinâmica da 

área afetada por um projeto desse porte, tem-se a convicção de que o empreendimento 

habitacional poderá sim ser realizado na região do centro expandido da cidade de São 

Paulo.  

Dado o experimento de base empírica adotado nesta tese, é possível extrair alguns 

aprendizados, como aquilo que define o sucesso ou o fracasso de um Projeto Indutor de 

Desenvolvimento Urbano. 

O prazo para a implementação daquele empreendimento levaria pelo menos quatro 

anos, tendo em vista que o PIU VLVL foi publicado em 2016, que em 2018 o MVLT 

consolidou sua atuação em prol do projeto e que em 2020 ele ainda não foi transformado 

em lei. Sua maior celeridade estará condicionada à utilização dos recursos urbanísticos aqui 

propostos por uma ampla gama de atores. Tais atores precisarão estar conscientes do que 

se trata o Projeto Indutor de Desenvolvimento Urbano, sua envergadura e suas 

consequências para a área onde será implantado. Também deverão ser participantes ativos 

na elaboração do projeto através da ferramenta de Metaprojeto Urbano, o qual se insere na 

dinâmica da Gestão Democrática. O sucesso de uma intervenção de tal invergadura como 

essa, depende de uma participação desses atores sociais. 
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ANEX0 I 

O que são os Projetos de Intervenção Urbana (PIU) e para que servem? 

Os Projetos de Intervenção Urbana, elaborados pelo Poder Público, objetivam 

apresentar propostas de transformações urbanísticas, habitacionais, ambientais e 

econômicas nos perímetros onde forem aplicados os instrumentos de ordenamento e 

reestruturação urbana, como Operações Urbanas Consorciadas (OUC), Áreas de 

Intervenção Urbana (AIU), Áreas de Estruturação Local (AEL), Concessão Urbanística e 

Reordenamento Urbanístico Integrado. 

FONTE: PDE - Plano Diretor Estratégico 

PDE Lei 16.050 

SEÇÃO III 

DOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E REESTRUTURAÇÃO URBANA 

Art. 134 Com o objetivo de promover transformações estruturais o Município deverá 

desenvolver Projetos de Intervenção Urbana para promover o ordenamento e a 

reestruturação urbana em áreas subutilizadas e com potencial de transformação, 

preferencialmente localizadas na Macroárea de Estruturação Metropolitana, para maior 

aproveitamento da terra urbana e o consequente aumento nas densidades construtivas e 

demográficas, implantação de novas atividades econômicas e emprego e atendimento às 

necessidades de habitação e de equipamentos sociais para a população. 

§ 1º As intervenções a serem realizadas nas áreas referidas no "caput" desse artigo 

deverão estar baseadas em Projetos de Intervenção Urbana, a serem elaborados de forma 

participativa, sob responsabilidade do Poder Público Municipal. 

§ 2º Nas áreas contidas nos perímetros dos Projetos de Intervenção Urbana, o 

Executivo Municipal poderá promover, a pedido dos proprietários ou por iniciativa própria, o 

Reordenamento Urbanístico Integrado, que trata do processo de reorganização fundiária 

associado à implantação de projetos de reconhecido interesse público, no qual os registros 

imobiliários dos terrenos afetados poderão ser objeto de unificação para posterior 

reparcelamento, com a implantação do projeto urbanístico autorizador da medida, e este 

instrumento deverá ser regulamentado por lei específica que deverá conter no mínimo: 

I - definição de percentual mínimo de adesão ao projeto de Reordenamento 

Urbanístico Integrado referenciado preferencialmente no número de proprietários e de 

imóveis contidos no perímetro de intervenção; 
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II - definição do conteúdo mínimo do projeto de Reordenamento Urbanístico 

Integrado; 

III - definição dos mecanismos de execução do projeto de Reordenamento 

Urbanístico Integrado, em especial as formas de financiamento; 

IV - previsão de contrapartida a ser exigida de forma equitativa a todos os 

proprietários dos imóveis contidos no perímetro de intervenção; 

V - previsão de mecanismos de participação, monitoramento e controle envolvendo 

obrigatoriamente a sociedade, os proprietários afetados e o Executivo Municipal; 

VI - previsão de solução habitacional definitiva dentro do perímetro para a população 

de baixa renda que estiver inserida no perímetro do projeto de Reordenamento Urbanístico 

Integrado. 

§ 3º Lei específica poderá autorizar a Prefeitura a estabelecer, nos perímetros definidos 

pelos Projetos de Intervenção Urbana, medidas preventivas destinadas a evitar a alteração 

das circunstâncias e das condições de fato existentes que possam comprometer ou tornar 

mais onerosa a intervenção prevista para o local. 

§ 4º As medidas preventivas referidas no § 3º serão apenas as necessárias para a 

garantia da integridade dos Projetos de Intervenção Urbana, respeitando-se os alvarás de 

execução já expedidos pela Municipalidade. 

§ 5º Para implementar os Projetos de Intervenção Urbana, previstos no 

§ 1º, o Município poderá utilizar os seguintes instrumentos: 

I - Operações Urbanas Consorciadas; 

II - Concessão Urbanística; 

III - Áreas de Intervenção Urbana; 

IV - Áreas de Estruturação Local. 

Art. 135 Para promover os objetivos estabelecidos no art. 134 fica a Prefeitura 

autorizada a constituir ou delegar instituição de fundo de investimento imobiliário, instituído 

nos termos da Lei Federal nº 8.668, de 25 de junho de 1993, ou legislação que venha a 

sucedê-la, com as seguintes finalidades: 

I - instalar a infraestrutura necessária à implantação dos planos urbanísticos e 

projetos de intervenção urbana; 

II - viabilizar eventuais desapropriações; 
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III - viabilizar a utilização do Reordenamento Urbanístico Integrado; 

IV - realizar incorporações imobiliárias; 

V - implantar projetos de Habitação de Interesse Social e equipamentos sociais. 

SUBSEÇÃO I 

DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA 

Art. 136 Os Projetos de Intervenção Urbana, elaborados pelo Poder Público objetivam 

subsidiar e apresentar as propostas de transformações urbanísticas, econômicas e 

ambientais nos perímetros onde forem aplicados os instrumentos de ordenamento e 

reestruturação urbana, como as operações urbanas, as áreas de intervenção urbana, áreas 

de estruturação local e concessão urbanística. 

§ 1º O Projeto de Intervenção Urbana deverá indicar os objetivos prioritários da 

intervenção, as propostas relativas a aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômico-

financeiros e de gestão democrática, dentre as quais: 

I - estudo do perímetro para a realização do Projeto de Intervenção Urbana; 

II - indicações, por meio de mapas, desenhos ou outras formas de representação 

visual, das intervenções propostas; 

III - indicações, por meio de quadros, mapas, desenhos ou outras formas de 

representação visual, dos parâmetros de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo 

propostos, quando aplicável, para o perímetro do Projeto de Intervenção Urbana; 

IV - intervenções urbanas para melhorar as condições urbanas, ambientais, 

morfológicas, paisagísticas, físicas e funcionais dos espaços públicos; 

V - atendimento das necessidades habitacionais e sociais da população de baixa 

renda residente na área, afetada ou não pelas intervenções mencionadas no inciso anterior, 

com prioridade para o atendimento das famílias moradoras de favelas e cortiços que 

possam ser realocadas; 

VI - instalação de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas a serem ofertadas a 

partir das demandas existentes, do incremento de novas densidades habitacionais e 

construtivas e da transformação nos padrões de uso e ocupação do solo; 

VII - soluções para as áreas de risco e com solos contaminados; 

VIII - estudo sobre a viabilidade econômica das intervenções propostas na 

modelagem urbanística com estimativas de custo, previsão das dificuldades de execução e 

avaliação dos impactos positivos e negativos decorrentes das intervenções propostas sobre 

a economia local; 
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IX - estratégias de financiamento das intervenções previstas na modelagem 

urbanística, com identificação de fontes de recursos passíveis de serem utilizadas e 

proposta, se for o caso, de parcerias com outras esferas do setor público e com o setor 

privado para a implantação das intervenções previstas; 

X - priorização do atendimento das necessidades sociais, da realização das 

intervenções urbanas e da realização dos investimentos previstos; 

XI - etapas e fases de implementação da intervenção urbana; 

XII - instrumentos para a democratização da gestão da elaboração e implementação 

dos projetos de intervenção urbana, com mecanismos de participação e controle social; 

XIII - instrumentos para o monitoramento e avaliação dos impactos da intervenção 

urbana. 

§ 2º Os instrumentos de ordenamento e reestruturação urbana poderão estabelecer 

requisitos adicionais para os Projetos de Intervenção Urbana, a depender das 

características e escala de cada intervenção proposta. 

SUBSEÇÃO II 

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

Art. 137 A Prefeitura poderá realizar Operações Urbanas consorciadas, de acordo 

com a Lei Federal nº 10.257, de 2001, com o objetivo de promover, em um determinado 

perímetro, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental, previstas no Projeto de Intervenção Urbanística elaborado para a área. 

Parágrafo Único. Novas operações urbanas consorciadas poderão ser criadas, por 

lei específica, apenas na Macroárea de Estruturação Metropolitana, com prioridade para a 

realização de estudos nos seguintes subsetores: 

I - Arco Tamanduateí; 

II - Arco Tietê; 

III - Arco Jurubatuba; 

IV - Arco Pinheiros. 

Art. 138 As Operações Urbanas Consorciadas têm por finalidade: 

I - otimizar a ocupação de áreas subutilizadas, por meio de intervenções 

urbanísticas; 

II - implantar equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; 
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III - ampliar e melhorar o sistema de transporte coletivo, as redes de infraestrutura e 

o sistema viário estrutural; 

IV - promover a recuperação ambiental de áreas contaminadas e áreas passíveis de 

inundação; 

V - implantar equipamentos públicos sociais, espaços públicos e áreas verdes; 

VI - promover Empreendimentos de Habitação de Interesse Social e urbanizar e 

regularizar assentamentos precários; 

VII - proteger, recuperar e valorizar o patrimônio ambiental, histórico e cultural; 

VIII - promover o desenvolvimento econômico e a dinamização de áreas visando à 

geração de empregos. 

Art. 139 A lei específica que regulamentar cada Operação Urbana Consorciada 

poderá prever, mediante contrapartida: 

I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias; 

II - formas de regularização de edificações executadas em desacordo com a 

legislação vigente. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º Os Planos Regionais das subprefeituras deverão observar o disposto nas 

respectivas leis de operações urbanas consorciadas nos perímetros localizados em seu 

território de abrangência. 

Art. 140 Nos perímetros de abrangência delimitados pelas leis específicas de criação das 

operações urbanas consorciadas, a outorga onerosa do potencial construtivo adicional será 

regida, exclusivamente, pelas disposições de suas leis específicas. 

Art. 141 A lei específica que regulamentar cada Operação Urbana Consorciada deve 

atender aos objetivos e diretrizes estabelecidos nesta lei e conter no mínimo: 

I - delimitação do perímetro de abrangência da Operação Urbana Consorciada; 

II - delimitação do perímetro expandido no qual serão realizados investimentos, com 

recursos da própria Operação Urbana Consorciada, que atendam às necessidades 

habitacionais da população de baixa renda e melhorem as condições dos sistemas 

ambientais, de drenagem, de saneamento e de mobilidade, entre outros; 

III - finalidade da Operação Urbana Consorciada; 

IV - plano urbanístico; 
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V - programa básico de intervenções urbanas articulado com as finalidades da 

Operação Urbana Consorciada e com o seu plano urbanístico; 

VI - estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança, quando couber, associado 

aos estudos necessários à área de intervenção; 

VII - programa de atendimento econômico, social e habitacional para a população 

diretamente afetada pela operação; 

VIII - previsão de glebas e terrenos para a produção habitacional de interesse social 

dentro de seu perímetro de abrangência ou perímetro expandido; 

IX - a regulamentação das condições específicas de aplicação do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórias para glebas, lotes e edificações subutilizadas, não 

utilizadas e não edificadas, de acordo com o previsto nesta lei; 

X - mecanismos de garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de 

especial valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por 

tombamento ou lei; 

XI - instrumentos urbanísticos complementares e de gestão ambiental a serem 

utilizados na implantação da Operação Urbana Consorciada; 

XII - contrapartidas a serem exigidas dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função dos benefícios recebidos; 

XIII - estoques de potencial construtivo adicional; 

XIV - forma de controle e gestão da operação urbana consorciada, com a previsão 

de um conselho gestor paritário, formado por representantes do Poder Público e da 

sociedade civil; 

XV - fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras e 

correntes dos benefícios urbanísticos concedidos; 

XVI - regras de transição do regime jurídico da operação urbana consorciada para o 

regime jurídico ordinário da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, aplicáveis ao 

final de cada Operação Urbana Consorciada. 

Parágrafo Único. O perímetro expandido mencionado no inciso II poderá extrapolar 

os limites da Macroárea de Estruturação Metropolitana. 

Art. 142 Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso XII do artigo 

anterior serão aplicados exclusivamente na implantação do Programa De Intervenções 

Urbanas previsto na lei de criação da Operação Urbana Consorciada. 
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§ 1º No mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos arrecadados deverão ser 

aplicados em Habitação de Interesse Social no perímetro de abrangência ou no perímetro 

expandido da Operação Urbana Consorciada, preferencialmente na aquisição de glebas e 

lotes. 

§ 2º Os recursos a que se refere o § 1º deverão ser em sua origem depositados em 

conta específica. 

Art. 143 A lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a 

emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional 

de Construção - CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no 

pagamento das obras, das desapropriações necessárias à implantação do programa de 

intervenções, bem como oferecidos em garantia para obtenção de financiamentos para a 

implementação da operação. 

§ 1º Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC serão livremente 

negociados, mas convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da 

Operação Urbana Consorciada. 

§ 2º A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC 

poderá ser realizada no ato da aprovação de projeto de edificação específico para o terreno. 

§ 3º A pedido do interessado os Certificados de Potencial Adicional de Construção - 

CEPAC poderão ser vinculados diretamente ao terreno, de modo desvinculado da 

aprovação da edificação, o que deverá ser objeto de certidão. 

§ 4º Apresentado pedido de licença para construir ou para modificação de uso, os 

Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC serão utilizados no pagamento 

da contrapartida correspondente aos benefícios urbanísticos concedidos, respeitados os 

limites estabelecidos nas leis de cada Operação Urbana Consorciada. 

§ 5º A lei a que se refere o "caput" deverá estabelecer: 

I - a quantidade de Certificados de Potencial Construtivo Adicional de Construção - 

CEPAC a ser emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo 

adicional previsto para a Operação Urbana Consorciada e de acordo com critérios de 

flexibilização de parâmetros e regularizações previstas na OUC; 

II - o valor mínimo do CEPAC; 

III - as formas de cálculo das contrapartidas; 

IV - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC em metros quadrados de 

potencial construtivo adicional e de metros quadrados de terreno de alteração de uso; 
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V - o limite mínimo dos recursos destinados para aquisição de terrenos para 

implantação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social. 

§ 6º A Prefeitura poderá estabelecer mecanismos que estimulem a implementação 

do Projeto de Intervenção Urbana da operação urbana por meio da vinculação dos CEPACs, 

podendo prever estímulos e desestímulos em função do tempo decorrido entre o leilão do 

CEPAC e a sua vinculação. 

§ 7º A Prefeitura editará norma geral regulamentando as operações relativas aos 

Certificados de Potencial Construtivo Adicional de Construção - CEPAC. 

SUBSEÇÃO III 

DA CONCESSÃO URBANÍSTICA 

Art. 144 Com base em autorização legislativa específica, poderá ser realizada 

concessão para implantar Projeto de Intervenção Urbana elaborado pelo Poder Público, 

consideradas as diretrizes do Plano Diretor Estratégico. 

§ 1º A implantação poderá ser delegada à empresa estatal municipal ou, mediante 

licitação, a empresa ou a conjunto de empresas em consórcio. 

§ 2º O Projeto de Intervenção Urbana a que faz referência o "caput" deverá ser 

elaborado pelo Executivo previamente à solicitação de autorização à Câmara Municipal. 

§ 3º A concessionária poderá obter sua remuneração mediante exploração: 

I - dos terrenos; 

II - do potencial construtivo a ser utilizado na implantação do Projeto de Intervenção 

Urbana; 

III - das edificações destinadas a usos privados que resultarem da obra realizada; 

IV - da renda derivada da exploração de espaços públicos; 

V - das receitas acessórias, nos termos que forem fixados no respectivo edital de 

licitação e contrato de concessão urbanística. 

§ 4º A intervenção nos imóveis particulares para a implantação do Projeto de 

Intervenção Urbana, elaborado pelo Executivo dependerá de prévia negociação com os 

proprietários dos imóveis diretamente atingidos que, desde que compatível com a 

intervenção planejada, poderão ser convidados a realizar, por conta própria, nos termos e 

condições determinadas pela delegação realizada pelo Poder Público ou do competente 

edital de licitação, a intervenção proposta. 
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§ 5º (VETADO) 

§ 6º A concessão urbanística fica sujeita ao regime jurídico federal das concessões 

comuns e das parcerias público-privadas, com as complementações constantes da 

legislação específica estadual e municipal. 

§ 7º Deverá ser constituído Conselho Gestor próprio, paritário, com representantes 

do Poder Público e da sociedade civil para controle social e acompanhamento contínuo de 

cada concessão urbanística. 

SUBSEÇÃO IV 

DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO URBANA (AIU) 

Art. 145 As áreas de intervenção urbana são porções de território definidas em lei 

destinadas à reestruturação, transformação, recuperação e melhoria ambiental de setores 

urbanos com efeitos positivos na qualidade de vida, no atendimento às necessidades 

sociais, na efetivação de direitos sociais e na promoção do desenvolvimento econômico, 

previstas no Projeto de Intervenção Urbanística elaborado para a área. 

§ 1º São territórios passíveis de serem qualificados como áreas de intervenção 

urbana os perímetros que se caracterizem como: 

I - áreas urbanizadas que demandem recuperação, reabilitação ou requalificação 

para aplicação de programas de desenvolvimento econômico; 

II - áreas com existência de relevantes concentrações de imóveis não utilizados ou 

subutilizados; 

III - áreas com processos de expansão urbana e de mudanças nos padrões de uso e 

ocupação do solo em larga escala; 

IV - áreas compatíveis com processos de remodelagem e reestruturação urbana, 

econômica, social e ambiental; 

V - áreas com relevantes conjuntos arquitetônicos e urbanísticos com valor histórico 

e cultural; 

VI - perímetros de ZEIS 3, destinados a requalificação urbana com prioridade para a 

implantação de HIS; 

VII - qualificação de áreas de acordo com os objetivos da Rede Hídrica e Ambiental, 

incluindo os parques propostos e seus entornos. 

§ 2º As áreas de intervenção urbana deverão ser propostas pelo Executivo e geridas 

com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
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públicos e privados, promovendo formas de ocupação mais intensa, qualificada e inclusiva 

do espaço urbano combinadas com medidas que promovam o desenvolvimento econômico, 

racionalizem e democratizem a utilização das redes de infraestrutura e a preservação dos 

sistemas ambientais. 

§ 3º As leis específicas que regulamentarão as áreas de intervenção urbana 

conterão, no mínimo: 

I - finalidade e delimitação do perímetro de abrangência da AIU; 

II - Projeto de Intervenção Urbana, com a definição das intervenções propostas que 

atendam as demandas sociais e equacionem os problemas urbanísticos existentes ou 

decorrentes da implantação de novas infraestruturas, respeitando e integrando as áreas de 

valor histórico, cultural e ambiental; 

III - parâmetros específicos para o controle do uso e ocupação do solo no perímetro 

da área de intervenção urbana; 

IV - mecanismos de recuperação, para a coletividade, de parte da valorização de 

imóveis urbanos decorrentes dos investimentos realizados pelo Poder Público e para a 

promoção da justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de 

urbanização; 

V - instrumentos de controle social para a democratização da gestão, com a previsão 

de um conselho gestor paritário, formado por representantes do Poder Público e da 

sociedade civil; 

VI - propostas para ofertar serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas 

articuladas com o incremento de novas densidades habitacionais e construtivas e com a 

transformação nos padrões de uso e ocupação do solo; 

VII - mecanismos para integração de políticas setoriais de diferentes níveis de 

governo, em especial relacionada com os elementos estruturadores do território; 

VIII - mecanismos para a implantação compartilhada das intervenções propostas e 

de arrecadação de receitas mediante parcerias do Poder Público com o setor privado; 

IX - soluções para a provisão de Habitação de Interesse Social para a população de 

baixa renda residente dentro das áreas de intervenção urbana ou em sua vizinhança, com 

prioridade para o atendimento das necessidades habitacionais das famílias moradoras de 

favelas e cortiços, que possam ser realocadas, e das pessoas que ocupam logradouros e 

praças públicas; 
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X - regulamentação das condições específicas de aplicação do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórias para glebas, lotes e edificações subutilizadas, não 

utilizadas e não edificadas, de acordo com o previsto nesta lei; 

XI - mecanismos de garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de 

especial valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por 

tombamento ou lei, quando couber. 

§ 4º Até a aprovação das leis específicas de cada Área de Intervenção Urbana, 

prevalecem as condições estabelecidas pela legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo. 

§ 5º As leis específicas que regulamentarão as Áreas de Intervenção Urbana 

poderão definir: 

I - valor específico para a outorga onerosa do direito de construir, mediante Fp e Fs 

próprios; 

II - possibilidade de realização de leilão de outorga onerosa do direito de construir; 

III - conta segregada no Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB para 

vincular o investimento do valor arrecadado nos perímetros de abrangência e expandido; 

IV - delimitação do perímetro expandido no qual serão realizados investimentos, com 

recursos da própria AIU, que atendam às necessidades habitacionais da população de baixa 

renda e melhorem as condições dos sistemas ambientais, de drenagem, de saneamento e 

de mobilidade, entre outros. 

Art. 146 No caso de criação de conta segregada, conforme previsto no inciso III do § 

5º do artigo anterior, os recursos serão aplicados exclusivamente na implantação do 

Programa De Intervenções Urbanas previsto na lei de criação da Área de Intervenção 

Urbana. 

Parágrafo Único. No mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos arrecadados 

deverão ser aplicados em Habitação de Interesse Social, incluindo infraestrutura e 

equipamentos sociais para atender à população moradora, preferencialmente na aquisição 

de glebas e terras no perímetro de abrangência ou no perímetro expandido. 

Art. 147 Cada Área de Intervenção Urbana poderá prever a quantidade de potencial 

construtivo adicional utilizável em seu perímetro de intervenção, com base na estrutura, 

forma, paisagem, características e funções urbanas previstas para o local bem como nos 

parâmetros de uso, ocupação, parcelamento e edificação propostos. 
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Art. 148 Os Projetos de Intervenção Urbana poderão ser elaborados e implantados 

utilizando-se quaisquer instrumentos de política urbana e de gestão ambiental previstos 

neste Plano Diretor Estratégico, além de outros deles decorrentes. 

SUBSEÇÃO V 

AS ÁREAS DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL (AEL) 

Art. 149 As Áreas de Estruturação Local são porções do território destinadas à 

transformação urbana local mediante integração de políticas públicas setoriais, associadas à 

Rede de Estruturação da Transformação Urbana, implantadas por meio de Projetos de 

Intervenção Urbana, destinadas ao desenvolvimento urbano especialmente nas áreas de 

maior vulnerabilidade social e ambiental. 

§ 1º São objetivos das Áreas de Estruturação Local: 

I - qualificação integrada de desenvolvimento local, associando medidas de 

reestruturação fundiária e promoção de infraestrutura e equipamentos urbanos e sociais; 

II - qualificação da oferta de Habitação de Interesse Social, promovendo 

regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários, considerando a 

necessidade de reassentamento de populações que residem em áreas de risco, de forma 

integrada às melhorias urbanas e ambientais; 

III - integração do desenvolvimento urbano local com o Sistema de Transporte 

Coletivo, garantindo a acessibilidade pela previsão de novas conexões e transposições, 

considerando modos motorizados e não motorizados, com previsão de transporte vertical 

mecanizado, tais como teleféricos, funiculares, elevadores e escadas rolantes, quando 

couber; 

IV - ampliação da oferta de equipamentos urbanos e sociais, articulando-os no 

território à rede existente; 

V - qualificação e fortalecimento das centralidades locais por meio de sua articulação 

aos equipamentos urbanos e sociais, habitação, áreas verdes, saneamento e mobilidade 

local; 

VI - adensamento qualificado de porções do território e, ao mesmo tempo, o aumento 

de áreas livres e áreas verdes, com percurso para pedestres e áreas de lazer; 

VII - mecanismos de gestão e participação articulados aos Conselhos Gestores de 

ZEIS e instâncias de representação vinculadas às Subprefeituras. 

§ 2º Os Projetos de Intervenção Urbana das Áreas de Estruturação Local devem 

estar em consonância aos Planos Regionais Estratégicos, aos Planos de Bairro e aos 

planos setoriais das políticas dos Sistemas Urbanos e Ambientais. 
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§ 3º A priorização dos projetos deverá considerar o grau de precariedade urbana e 

ambiental e de vulnerabilidade social. 
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ANEX0 II 

DECRETO Nº 56.901, DE 29 DE MARÇO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA, NOS 

TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 134 DA LEI Nº 16.050, DE 31 DE JULHO DE 2014 - 

PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO - PDE. 

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA: 

Art. 1º O Projeto de Intervenção Urbana - PIU tem por finalidade reunir e articular os 

estudos técnicos necessários a promover o ordenamento e a reestruturação urbana em 

áreas subutilizadas e com potencial de transformação no Município de São Paulo, nos 

termos do disposto no artigo 134 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano 

Diretor Estratégico - PDE.§ 1º O PIU será utilizado para o desenvolvimento dos projetos 

da Rede de Estruturação e Transformação Urbana, composta pelos seguintes 

elementos estruturadores do território: 

I - Macroárea de Estruturação Metropolitana; 

II - rede estrutural de transporte coletivo, definidora dos eixos de estruturação da 

transformação urbana; 

III - rede hídrica e ambiental;IV - rede de estruturação local. 

 

§ 2º O PIU poderá ser implantado por meio de quaisquer instrumentos de política 

urbana e de gestão ambiental, nos termos do artigo 148 da Lei nº 16.050, de 2014, além 

de outros deles decorrentes, dentre os quais aqueles constantes do § 5º do artigo 134 

da referida lei. 

 

§ 3º Para os fins deste decreto, consideram-se: 

I - áreas subutilizadas: imóveis que necessitam de mudanças nos padrões de uso e 

ocupação do solo visando maior aproveitamento da terra urbana, considerados 

isoladamente ou em conjunto; 

 

II - áreas com potencial de transformação: áreas urbanizadas que demandam 

recuperação, reabilitação ou qualificação para aplicação de programas de 

desenvolvimento urbano, econômico, ambiental ou social, de modo a fomentar: 

 

a) novas atividades econômicas; e 

b) atendimento às necessidades de habitação e equipamentos sociais para a população. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2014/1605/16050/lei-ordinaria-n-16050-2014-aprova-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-e-o-plano-diretor-estrategico-do-municipio-de-sao-paulo-e-revoga-a-lei-n-13430-2002
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2014/1605/16050/lei-ordinaria-n-16050-2014-aprova-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-e-o-plano-diretor-estrategico-do-municipio-de-sao-paulo-e-revoga-a-lei-n-13430-2002
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2014/1605/16050/lei-ordinaria-n-16050-2014-aprova-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-e-o-plano-diretor-estrategico-do-municipio-de-sao-paulo-e-revoga-a-lei-n-13430-2002
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Art. 2º Deverão preceder o processo de elaboração do PIU, no mínimo: 

 

I - diagnóstico da área objeto de intervenção, com caracterização dos seus aspectos 

socioterritoriais; 

 

II - programa de interesse público da futura intervenção, considerando a sua diretriz 

urbanística, viabilidade da transformação, impacto ambiental ou de vizinhança esperado, 

possibilidade de adensamento construtivo e populacional para a área e o modo de 

gestão democrática da intervenção proposta. 

 

§ 1º Uma vez concluídos, os documentos previstos no "caput" deste artigo serão 

divulgados para consulta pública pelo período mínimo de 20 (vinte) dias. 

 

§ 2º Findo o prazo para consulta pública e após a análise das sugestões recebidas, o 

processo administrativo será encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano - SMDU, para: 

 

I - análise da adequação da proposta à política de desenvolvimento urbano do 

Município; e 

II - autorização para elaboração do PIU. 

Art. 3º Uma vez autorizada a elaboração do PIU, a São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo 

fará a publicação dos seguintes elementos, necessários ao seu desenvolvimento: 

I - definição do perímetro de intervenção; 

II - características básicas da proposta; 

III - fases da elaboração do projeto, obrigatoriamente com mecanismos que assegurem 

o caráter participativo dessas atividades. 

§ 1º Fica autorizada a promoção de chamamento público para manifestação de 

interesse na apresentação de projetos. 

§ 2º Deverá constar do edital de chamamento a forma de participação social e os 

critérios para avaliação das propostas apresentadas. 

Art. 4º O conteúdo final do PIU deverá apresentar: 

I - proposta de ordenamento ou reestruturação urbanística para o perímetro delimitado, 

com a definição de programa de intervenção, fases de implantação, parâmetros 

urbanísticos e instrumentos de gestão ambiental necessários; 

II - modelagem econômica da intervenção proposta, considerando especialmente os 

mecanismos de financiamento e fonte de recursos necessários; 

III - definição do modelo de gestão democrática de sua implantação, privilegiando o 

controle social e os instrumentos para monitoramento e avaliação dos impactos da 

transformação urbanística pretendida sobre o desenvolvimento econômico e social da 

área objeto de estudo; 
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IV - elementos complementares necessários, nos termos do Art. 136 da Lei nº 16.050, 

de 2014. 

Art. 5º A forma final do PIU será encaminhada por SPUrbanismo à SMDU para, estando 

presentes os elementos necessários, sua disponibilização para consulta pública pelo 

período mínimo de 20 (vinte) dias, de acordo com o disposto na Lei nº 16.050, de 2014. 

§ 1º Finda a consulta pública, SMDU adotará as seguintes medidas: 

I - elaboração e divulgação de relatório com as contribuições recebidas e as razões para 

sua incorporação ou não ao texto; 

II - encaminhamento à Chefia do Poder Executivo, com sugestão de: 

a) elaboração do projeto de lei ou edição de decreto, conforme a hipótese cabível; ou 

b) arquivamento da proposta, fundamentadamente. 

Art. 6º A implantação do PIU veiculado por decreto será realizada por intermédio da 

SP-Urbanismo. 

§ 1º Fica autorizada a SP-Urbanismo a firmar contratos com terceiros para a 

implantação do PIU, observadas as seguintes regras: 

I - poderão ser alienados: 

a) imóveis próprios da SP-Urbanismo ou desapropriados para fins de utilidade pública; 

b) direitos relativos a imissões na posse decorrentes de desapropriação; 

II - deverá ser estabelecida a obrigação do adquirente atuar conforme o PIU, nos termos 

em que foi aprovado, sob pena de rescisão do contrato; 

III - na hipótese de alienação dos direitos relativos a imissões na posse decorrentes de 

desapropriação, o valor mínimo a ser pago pelo adquirente deverá corresponder ao 

montante despendido pelo Poder Público para obter a imissão na posse, na ação 

expropriatória, permitido acréscimo de percentual a título de remuneração da SP-

Urbanismo, pela estruturação do projeto e pelo risco de arcar com a indenização 

definitiva; 

IV - o critério para julgamento da licitação da alienação do bem ou dos direitos relativos 

à imissão na posse poderá ser a maior oferta da remuneração prevista no inciso III 

deste parágrafo. 

§ 2º Para a implantação do PIU diretamente pela SP-Urbanismo, a empresa poderá 

promover incorporações imobiliárias, podendo utilizar imóveis próprios, imóveis 

desapropriados para fins de utilidade pública e direitos relativos a imissões na posse 

decorrentes de desapropriação. 

Art. 7º Caso sejam necessárias desapropriações para a implantação do PIU, a SP-

Urbanismo encaminhará proposta ao Executivo para a edição dos respectivos decretos 

de utilidade pública. 

Parágrafo único. As desapropriações efetuadas nos termos do "caput" deste artigo 

serão irretratáveis e irrevogáveis uma vez formalizadas as respectivas imissões na 

posse, vedado ao Poder Público Municipal, à SP-Urbanismo ou a particulares 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2014/1605/16050/lei-ordinaria-n-16050-2014-aprova-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-e-o-plano-diretor-estrategico-do-municipio-de-sao-paulo-e-revoga-a-lei-n-13430-2002
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2014/1605/16050/lei-ordinaria-n-16050-2014-aprova-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-e-o-plano-diretor-estrategico-do-municipio-de-sao-paulo-e-revoga-a-lei-n-13430-2002
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eventualmente contratados desistir ou renunciar aos direitos e obrigações a elas 

relativos. 

Art. 8º A SP-Urbanismo poderá iniciar a elaboração de PIU a partir de requerimento 

apresentado por meio de Manifestação de Interesse Privado - MIP, instruído com os 

elementos constantes do artigo 3º, observada a realização da consulta pública de que 

trata o § 1º do artigo 2º, ambos deste decreto. 

Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de março de 2016, 463º da 

fundação de São Paulo. 

FERNANDO HADDAD, PREFEITO 

FERNANDO DE MELLO FRANCO, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal 

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de março de 2016. 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 30/03/2016 

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial 
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