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Resumo 

 

OLCZYK, M. Problemática e metodologia projetual da habitação de interesse 

social: análise do conjunto residencial Jardim Edith. 2015. 243f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

                

O propósito desta pesquisa é uma análise da metodologia projetual da arquitetura de 

interesse social tomando como objeto de estudo o projeto do conjunto residencial 

Jardim Edith de autoria dos escritórios MMBB Arquitetos e Hereñú e Ferroni 

Arquitetos. O objetivo deste procedimento é identificar os principais problemas, 

desafios e limitações na área de habitação popular, analisando os parâmetros 

projetuais através do critério de interação com o meio urbano, durabilidade e 

qualidade arquitetônica. O trabalho procura analisar a trajetória do projeto desde sua 

primeira fase até a proposta final. Para este fim divide-se o estudo em quatro partes 

dedicadas às quatro versões principais que foram elaborados entre 2008 e 2013. A 

análise de cada uma delas é submetida aos mesmos critérios, que correspondem às 

escalas diferentes do projeto, como: organização das quadras, tipologia dos blocos 

residenciais, unidades habitacionais, áreas de uso coletivo, composição 

arquitetônica e qualidade estética. O passo final consiste na criação de um quadro 

síntese, que inclui as informações essenciais sobre cada versão do projeto, 

estabelecendo uma forma de resumo do processo projetual e mostrando sua 

evolução no tempo.  

O conjunto residencial Jardim Edith é decerto um marco importante na discussão 

sobre habitação de interesse social, um exemplo da arquitetura econômica, 

resistente que usa os recursos simples sem comprometer os valores estéticos do 

projeto. 

 

Palavras-chave: 1. Habitação – São Paulo 2. Conjuntos habitacionais 3.Projeto de 

arquitetura 4.Habitação de interesse social – São Paulo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

OLCZYK, M. Methodology and problematic aspects of social housing design: 

the analysis of the residential complex Jardim Edith. 2015. 243f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

 

The purpose of this dissertation is to analyze the methodology of social housing 

architecture taking as an object of study the project of the residential complex Jardim 

Edith designed by MMBB Arquitetos and Hereñú e Ferroni Arquitetos. The objective 

of this procedure is to identify the main problems, challenges and limitations in social 

housing design, analyzing the parameters such as interaction with the urban 

environment, durability and architectural quality. The research analyzes the trajectory 

of the project from its first stage to the final proposal. For this purpose the study is 

divided into four parts addressing the four main versions developed between 2008 

and 2013. The analysis of each of them is subject to the same criteria that 

correspond to the different scales of the project: organization of the plot, typology of 

residential blocks, housing units, public spaces, architectural composition and 

aesthetic quality. The final step is to create a table that includes the essential 

information about each version of the project as a form of summary of the design 

process and its evolution over time. 

The residential complex Jardim Edith is certainly an important milestone in the 

discussion about social housing and it is an example of economic, resistant 

architecture that uses simple resources without compromising the aesthetic values. 

 

Keywords: 1. Residential building – São Paulo 2. Housing estate 3. Architectural 

design 4. Social housing – São Paulo 
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Introdução  

  

 O presente trabalho discorre sobre a problemática da elaboração do projeto 

de habitação de interesse social. O objetivo deste estudo é identificar as dificuldades 

principais que deve enfrentar o arquiteto durante este processo e analisar 

minuciosamente tanto as limitações como os recursos que dispõe.  

 Sem dúvida, a habitação de interesse social continua sendo um tema 

pertinente. São Paulo possui um dois maiores déficit de moradia no país de 1,320 

milhões1 e apesar de existir muitos programas e concursos públicos ligados ao 

problema da construção de habitação popular, eliminação e urbanização das 

favelas, ainda se observa uma grande insuficiência da produção habitacional para 

atendimento da população mais pobre. O problema consiste não somente na 

quantidade das unidades habitacionais, mas também em sua qualidade e essa 

última questão é um dos assuntos importantes desta pesquisa. Os conjuntos 

existentes são frequentemente localizados nas áreas periféricas da cidade, sem a 

infraestrutura necessária. Diante dos orçamentos muito reduzidos a questão da 

qualidade estética dos conjuntos sempre permaneceu em segundo plano.  

 

[...] afinal objectivos de grande actualidade pois conduzem ao 

desenvolvimento de soluções habitacionais e citadinas marcadas pela 

identidade, pelo potencial de apropriação e pela adaptabilidade, num 

caminho de substituição da produção repetitiva e massificada por uma 

produção habitacional e urbana personalizada e caracterizada, uma 

perspectiva de desenvolvimento que se integra totalmente na perspectiva 

de desmassificação [...] (COELHO,
 
2008)

 

 

 Não obstante as novas gerações dos arquitetos, notando a inadequação 

destas medidas tentaram introduzir em São Paulo um novo olhar para a questão 

habitacional. Entre os precursores dos novos conceitos projetuais tais como Marcelo 

Suzuki, Hector Vigliecca, ou Marcos Boldarini, os escritórios MMBB Arquitetos e 

Hereñú e Ferroni Arquitetos (H+F Arquitetos) destacaram-se de forma especial. O 

                                            
1
 De acordo com a Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações. Déficit habitacional 

no Brasil 2011-2012. 
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projeto do conjunto residencial Jardim Edith, elaborado no âmbito da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), tornou-se um ponto de referência 

no país e no exterior tanto pela funcionalidade quanto pela sua qualidade 

arquitetônica. 

 Portanto o conjunto foi escolhido como o objeto de análise mais detalhada. As 

soluções empregadas no projeto podem servir como um leque de orientações para 

os profissionais que trabalham na área de habitação popular porque apresentam 

uma ampla gama de tratamentos em cada escala do projeto, começando pela 

implantação até os detalhes arquitetônicos.  

 O trabalho partiu da convicção de que é possível desenhar a habitação de 

alta qualidade estética dentro dos orçamentos reduzidos e os escritórios brasileiros 

podem desenvolver sua própria linguagem arquitetônica equivalente ou superior à 

produção europeia, respeitando suas limitações locais. 

 O estudo é dividido em duas etapas principais. A primeira parte trata sobre o 

projeto no contexto da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, destacando 

a função social do empreendimento, que foi destinado para a população da favela 

Jardim Edith localizada desde a década de 1970 nos terrenos entre a Marginal 

Pinheiros e a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, que concentrava a população 

de cerca de 12 mil pessoas na área de 68 mil metros quadrados (FIX, 2001) ao 

longo do córrego Água Espraiada.  

 A população da favela sofreu vários reassentamentos a partir do momento da 

construção da Via Expressa Água Espraiada em 1995 (hoje denominada de Avenida 

Jornalista Roberto Marinho) até sua saída pacífica em 2009. Durante este período 

mudou significativamente a atitude da Prefeitura em relação à questão habitacional e 

a população organizou-se em uma associação de moradores, lutando pelo direito de 

moradia digna.  

 O caso do Jardim Edith explica o mecanismo da operação urbana como 

importante instrumento para transformar a cidade. O primeiro capítulo do trabalho 

trata sobre a definição e os primórdios desta operação, descreve a evolução das 

concepções que a inspiraram. São analisados tanto os conceitos econômicos e 

sociais como os impactos principais sobre a paisagem da região. Todavia o foco do 
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trabalho permanece na trajetória da favela Jardim Edith e na população afetada de 

toda a região. Um dos aspectos da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

é um conflito entre a população de baixa renda e o poder municipal, cuja atitude 

causou inúmeras polêmicas. Não obstante, o objetivo deste trabalho não consiste 

em posicionar-se diante deste conflito e sim, em apresentar as consequências da 

operação na população da região. 

 A segunda parte do trabalho é a análise do projeto arquitetônico do conjunto 

habitacional. Realizado no terreno de 9,3 mil metros para 252 famílias, além dos 

blocos residenciais incorpora também os equipamentos públicos e diferentes áreas 

de uso coletivo, como creche, restaurante-escola, UBS. Os autores do projeto 

tiveram um cuidado especial com as correlações entre os diferentes espaços na 

distribuição e composição dos lotes.  

 A elaboração da proposta foi um processo longo e complexo, no qual os 

arquitetos tinham que conciliar várias orientações e diretrizes, entre outras da 

Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB), Companhia de 

Engenharia de Trafego (CET) e a legislação vigente relacionada à habitação de 

interesse social, Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e à área da OUCAE. 

 No período entre 2008 e 2013 a proposta sofreu várias modificações, tanto 

nas premissas projetuais quanto nas formas arquitetônica empregadas no projeto. 

Foram elaboradas quatro versões consecutivas, gradualmente aperfeiçoadas. O 

projeto final demostrou que a habitação de interesse social pode ser inserida nas 

áreas nobres da cidade sem gerar conflitos com outras camadas sociais. 

 Cada versão do projeto foi avaliada dentro dos cinco critérios principais, que 

correspondem às escalas diferentes do projeto, como: organização das quadras, 

tipologia dos blocos residenciais, unidades habitacionais, áreas de uso coletivo, 

composição arquitetônica e qualidade estética. A última parte do trabalho consiste 

em um quadro síntese com as informações essenciais sobre o projeto e sua 

evolução no tempo.  

 A pesquisa levanta duas questões essenciais, a primeira é a prevenção do 

mecanismo da exclusão social através dos recursos que dispõe o arquiteto e a 

segunda trata da importância destes recursos em termos da qualidade estética. 
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 A análise trata também da problemática do processo burocrático e diferentes 

etapas por quais passa o projeto de cunho social antes de ser executado, 

ponderando a importância destas etapas na elaboração da proposta que reúne 

utilidade, ergonomia e valores estéticos. 
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1. Operação Urbana Água Espraiada. 

 

1.1. Operação urbana – a definição e os primórdios. 

 

Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 

com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. (BRASIL, 2001, p. 

27) 

 

A lei 10.257de 10 de julho de 2001 especifica as principais medidas que 

podem ser tomadas a fim de lograr o objetivo contido na definição da operação 

urbana consorciada, que são, entre outras, as mudanças de índices urbanísticos, 

parcelamento ou de uso do solo. Prevê a regularização e reforma dos 

assentamentos e utilização das tecnologias que reduzam o impacto ambiental. 

A operação urbana consorciada como um importante instrumento urbanístico 

teve vários antecedentes, por exemplo, nos anos 1980 foi publicada a lei n° 9.094 de 

16 de julho de 1980 que delimitava dois perímetros no município de São Paulo com 

o coeficiente de aproveitamento máximo e a taxa de ocupação máxima específicos 

(Perímetro Brás e Perímetro Bresser situados na Zona Metrô-Leste I). 

 Posteriormente foi proclamada a lei n° 9.725, de 02 de julho de 1984, sobre a 

transferência de potencial construtivo de imóveis preservados, que tratava dos 

terrenos com alto valor artístico, cultural, paisagístico e histórico e permitia a 

transferência de 60% do potencial construtivo (ou até 100% em alguns casos) do 

imóvel preservado, acrescentando o coeficiente máximo de aproveitamento.  

 Finalmente, em 1985, durante a gestão de Mário Covas a operação urbana 

foi incluída diretamente no Plano Diretor, criando 35 perímetros, entre outros nos 

bairros Pinheiros e Santo Amaro criando uma base para as operações atuais.  

Todavia, provavelmente a experiência mais próxima à operação urbana seria 

a operação interligada. Introduzida pelo prefeito Jânio Quadros na lei n° 10.209 de 9 

de dezembro de 1986, conhecida também como “Lei de Desfavelamento” que 
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autorizava o proprietário privado do terreno ocupado pelas favelas ultrapassar os 

índices urbanísticos impostos pela Lei de Zoneamento se financiasse a construção 

de habitação de interesse social. Esta regulação recebeu muitas críticas, não 

somente dos moradores da favela com os quais os proprietários não precisavam 

mais negociar a remoção, mas também foi criticada pela população da classe média 

dos bairros residenciais de baixa densidade da região.  

Certamente a lei viabilizou a prática de mudanças de zoneamento e 

densidade (incentivando a estruturação de empreendimentos grandes nas áreas 

residenciais) que poderiam comprometer o caráter específico do lugar que talvez 

não dispusesse a infraestrutura adequada. Por outro lado o intuito importante da lei 

permanecia em solucionar o problema das favelas que estava agravando-se na 

segunda metade do século XX. Sem embargo, em 2001 a lei foi declarada 

inconstitucional. Mas é durante da gestão de Jânio Quadros (1985 – 1989) quando 

se começou a introduzir as propostas denominadas de “operações interligadas” em 

São Paulo. Foram em total 5 propostas no valor de US$ 5,4, estabelecendo a área 

adicional de 117,5 milhares de metros quadrados (ROLNIK; CYMBALISTA, 1997). 

Em consequência foram removidas as favelas como a “JK” no Itaim Bibi ou “Ponte 

da Cidade Jardim”. Nos anos seguintes (1989 - 1993) durante a gestão de Luiza 

Erundina de Sousa a operação interligada está incluída no Plano Diretor em forma 

de propostas para 5 áreas: Anhangabaú, Água Branca, Faria Lima - Berrini, 

Paraisópolis e Água Espraiada. A inovação consistia no estabelecimento de um 

coeficiente de aproveitamento único para todo o município com a opção de venda do 

potencial construtivo adicional. Infelizmente apenas a operação Anhangabaú foi 

finalizada naquele período, mas os resultados obtidos não eram tão satisfatórios 

quanto se esperava. O maior número de propostas das operações interligadas foi 

anotado durante a gestão do Paulo Maluf (1993 - 1997), foram no total 61 propostas, 

a Operação Anhangabaú foi ampliada à Operação Centro, realizou-se o projeto para 

Faria Lima de Júlio Neves e Operação Água Espraiada que incluía a construção da 

avenida do lado do córrego deste mesmo nome. A partir de 2001 as operações 

interligadas vão ser chamadas de operações urbanas consorciadas mantendo os 

mecanismos similares, uma diferença significativa entre os dois termos consiste em 

possibilidade em destinar as verbas não apenas em construção da habitação de 
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interesse social, como foi executado antes, mas também nas melhorias de caráter 

social dentro do perímetro da operação. 

 A introdução das operações urbanas em São Paulo foi um processo 

paulatino. Além dos antecedentes legislativos, descritos acima, que visavam às 

intervenções nas áreas carentes de infraestrutura necessária, nas décadas 

anteriores podemos encontrar vários exemplos de busca das formas de 

financiamento das habitações de interesse social e dos equipamentos de uso 

coletivo. 

 A questão da habitação de interesse social sempre foi regulada pelo Estado. 

Uma forte necessidade de ter uma casa própria junto com o papel protetor do Poder 

Público desenvolveram-se já no período Vargas, porém as medidas provaram ser 

insuficientes já a partir da década de 1950, quando a população das favelas 

começou a aumentar bruscamente. Nas décadas de 1960 e 1980 observamos uma 

tentativa de formulação da política habitacional pelo Banco Nacional de Habitação 

(BNH) cujos resultados não foram satisfatórios. Os novos conjuntos habitacionais 

estavam inseridos sobretudo nas áreas periféricas da cidade, em muitos casos sem 

infraestrutura e os serviços necessários com o acesso limitado ao sistema de 

comunicação pública. O fracasso do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do 

Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) agravou a situação no mercado 

imobiliário na década de 1980 e sinalizou uma forte necessidade de busca das 

formas alternativas de financiamento da habitação de interesse social e melhorias do 

sistema de serviços públicos.  Frequentemente as ações propostas tinham caráter 

pontual, tendo como objetivo eliminar ou reduzir temporalmente o problema das 

favelas nas áreas estratégicas para a cidade em vez de construir uma política de 

longo prazo, combatendo tanto as consequências negativas deste processo como a 

origem do problema. É essencial sublinhar que, diante da grande demanda pela 

habitação da população de baixa renda, precisava-se dos extensos investimentos 

não somente em habitações, mas também na infraestrutura urbana necessária (no 

entanto estimava-se que mais que 812 mil pessoas moravam em favelas, o que 

constituiu 7,7% da população de município de São Paulo2. Porém, ao mesmo tempo, 

devido ao mecanismo conjuntural do mercado imobiliário, prevalecia a produção das 

                                            
2
 De acordo com Censo das Favelas do Município de São Paulo - 1987. PMSP; SEHAB; SMDU; 

HABI; Divisão Tec. Planejamento Coord. Inf Tec. E Pesquisa. 
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moradias destinadas á classe média e alta. Os incentivos para os investidores 

privados não eram suficientemente fortes para amenizar esta tendência, sobre tudo 

porque a construção nas áreas destinadas para estas camadas sociais resultava em 

rápida valorização do empreendimento e aumento de lucro em função da sua 

localização. Desta forma os bairros das elites atraem facilmente a infraestrutura e 

emprego (VILLAÇA, 2001). A fim de reverter o caráter especulativo do mercado 

imobiliário e direcionar o capital às outras classes sociais era necessária a 

participação dos agentes financeiros públicos ou privados intermediando no 

processo, fornecendo os incentivos necessários em forma de empréstimos para os 

empreendimentos. No caso das operações urbanas de São Paulo pode-se falar de 

busca de terceiro caminho, que permite o crescimento do mercado imobiliário ligado 

á classe alta, mas também viabiliza revalorização de algumas áreas da cidade. 

Todavia isto resulta nos investimentos ligados a cessão do potencial construtivo 

adicional (VILARINO, 2006). O resultado negativo deste processo é o 

direcionamento dos investimentos nas áreas específicas, geralmente centrais que 

em consequência valorizam-se ainda mais. Outro problema derivado a estas formas 

de financiamento é o processo de exclusão social que resulta em expulsão da 

população de renda baixa e moradores dos assentamentos irregulares dos terrenos 

de interesse especial do setor privado. 

 Delimitando o perímetro da operação urbana destinado à revalorização o 

Estado precisa realizar os investimentos prévios, chamados de âncoras (FIX, 2001) 

para estimular o interesse dos investidores. Todavia existe um grande risco de não 

recuperar o dinheiro público investido.  

 

O ganho social que a Prefeitura conseguirá agora com as operações 

interligadas poderá não compensar o brutal investimento que ela terá que 

fazer, no futuro, para corrigir os problemas de trânsito que o adensamento 

do centro terá [...] (MALTA, 2001, p.76) 

 

 O mecanismo para garantir o retorno dos investimentos realizados dentro da 

operação urbana foi teoricamente garantido pela emissão dos Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (CEPAC) cujo valor deveria recompensar os 

custos. 
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Outra limitação destas ações consiste em restrita disponibilidade das áreas 

que podem ser objeto de uma operação, o que deixa o alcance das intervenções de 

caráter pontual e desigual. As mudanças nos índices urbanísticos trazem consigo 

também o problema de aumento da densidade e do fluxo de pessoas e veículos na 

região.  

Ademais, cada operação urbana apresenta as características particulares, as 

vantagens e os problemas diversificados, por tanto, seguidamente, pretende-se 

retratar detalhadamente a Operação Urbana Água Espraiada3 baseando-se na 

bibliografia e outros materiais disponível. 

 

1.2. Operação Urbana Interligada Água Espraiada. 

 

1.2.1. O conceito da cidade global. 

 

 Para entender melhor como se formou a ideia da operação deve-se 

voltar até a década de 1970, quando se começou a desenvolver o conceito da “nova 

cidade” (FIX, 2001) que significa um novo centro empresarial fora da região da 

Avenida Paulista onde as possibilidades da implementação dos novos 

empreendimentos já eram bastante limitadas devido ao grande adensamento e o 

aumento de custos da construção. A pesar da melhor localização na malha urbana e 

da boa infraestrutura existente do eixo da Avenida Paulista, os terrenos ao longo do 

Rio Pinheiros tinham um bom potencial da futura expansão. O preço de um metro 

quadrado na época permanecia relativamente baixo e a localização também 

aparentava bastante proveitosa para o investimento em construção dos prédios de 

escritórios de alto padrão, primeiramente pela relativa proximidade dos terrenos ao 

centro e por causa de existência de boa infraestrutura viária. Os terrenos situados do 

lado da Avenida Marginal Pinheiros, em grande parte estavam cercados pelos 

bairros de classe média-alta. Desta forma poderiam atrair o interesse dos 

investidores. O rápido desenvolvimento da região pareceu inevitável, correndo o 

risco de ser um processo brusco e descontrolado. Neste momento o Poder Público 

                                            
3
 Termo utilizado para as duas formas de Operação Urbana Água Espraiada – Interligada e 

Consorciada 



36 
 

ia desempenhar um papel estratégico que exigiria uma política consistente nestes 

distritos. 

Na região da Avenida Berrini e da Marginal Pinheiros foi estabelecido um 

novo subcentro da cidade de São Paulo desenvolvido pelo grupo restrito de poder 

econômico, um pool de empresas brasileiras e multinacionais da região, em 

contraposição do eixo da Avenida Paulista onde os participantes do mercado tinham 

o caráter mais heterogêneo. 

 

A relevância do contexto geográfico, por sua vez, verifica-se em decorrência 

dos interesses distintos que cada território enfocado ocupa dentro da lógica 

de desdobramento da centralidade, onde o surgimento de uma nova região 

alimenta-se em grande parte da decadência da anterior, tornando-se visível 

nessa dinâmica não só as forças do setor terciário moderno, bem como os 

distintos tipos de crescimento metropolitano como um todo em jogo. 

(FRÚGOLI, 2001, p. 53) 

 

Avenida Paulista não apresentava mais o potencial de alto crescimento 

devido aos limites de implantação de novos empreendimentos e a região mais 

central da cidade sofria deterioração, violência e falta de infraestrutura moderna. De 

maneira natural os vastos terrenos próximos à Avenida Berrini deviam atrair os 

investidores de megaprojetos, interessados em construção dos “edifícios 

inteligentes”. A questão habitacional no projeto da Operação Urbana Água 

Espraiada parecia ter o destaque menor em relação aos objetivos puramente 

econômicos dos participantes da iniciativa. A pesar das declarações de cunho social 

as consequências mais visíveis da operação foram a “maximização imobiliária” da 

área (FRÚGOLI, 2001). 

Desta forma, diante de uma possibilidade de futuro crescimento, surgiram os 

primeiros prédios do Bratke Collet (parceria dos arquitetos Roberto Bratke e 

Francisco Collet) adaptados às exigências das empresas modernas de grande porte.  

São os empreendimentos de alta tecnologia, fornecendo os espaços amplos, sem 

divisórias internas para garantir a flexibilidade de arranjos. O novo lugar dava uma 

oportunidade de criar os espaços complexos junto com a infraestrutura 

complementar como, por exemplo, os hotéis, shoppings, centros de convenções, 

restaurantes etc. As primeiras obras da Construtora Bratke Collet começaram ainda 
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na década de 1970 e duas décadas depois poder-se-ia contar mais de 60 prédios 

valorizando a região e, consequentemente, aumentando o preço de um metro 

quadrado. Na época foi construído o Centro Empresarial São Paulo, onde 

instalaram-se as empresas como: Bunge y Born, Santista Textil, Quimbrasil, 

American Express, Mercedes-Bentz, entre 1970 e 1998 o estoque útil dos escritórios 

localizados ao longo da Av. Marginal Pinheiros subiu de aproximadamente 250 mil 

para 2,1 milhões de metros quadrados que representa 33% do estoque total 

(NOBRE, 2009). Sem dúvida o escritório contribuiu para a mudança do caráter do 

bairro (antes residencial de baixa densidade), transformando-o em um ponto 

estratégico no mapa de São Paulo. O processo trousse uma boa infraestrutura, mas 

também resultou em vários problemas como supervalorização dos terrenos, 

especulação imobiliária, imediato aumento de fluxo de pessoas e veículos e o 

conflito com os moradores das favelas existentes. 

Ao mesmo tempo observamos os novos investimentos nos terrenos próximos 

à Avenida Berrini como o bairro altamente arborizado de alto padrão Panamby, do 

lado do Parque Burle Marx, os projetos viários no Santo Amaro e Morumbi e a 

construção dos novos centros comerciais, hotéis e restaurantes. A expansão foi 

possível graças às parcerias do poder financeiro com consultorias imobiliárias. Os 

grandes investidores neste mercado foram os fundos de pensão, tais como Funcef, 

Previ ou Sistel. Tendo em disposição um grande capital, os investimentos 

apresentavam baixo risco e garantiam rápido retorno devido a sua localização. Estas 

características iam posteriormente atrair também o capital estrangeiro resultando em 

mega empreendimentos nos bairros Vila Olímpia, Brooklin ou o eixo da av. Faria 

Lima. 

O processo encaixou-se na ideia bastante popular na década de 1990 da 

“cidade global” que encontrou um terreno fértil em São Paulo que tinha uma chance 

de virar um líder não só no país mas também no continente. Após a ditadura militar 

teve uma grande vontade de abrir as fronteiras e atrair o capital estrangeiro, porém, 

esta função pertencia ao governo local que devia tomar as medidas adequadas para 

promover a cidade no exterior. Todavia, o problema das décadas de 1980 e 1990 

consistia em falta de verbas suficientes para poder investir em infraestrutura que 

serviria como um “motor”, chamado também de âncora para os novos 
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empreendimentos. A fim de criar as condições favoráveis para as empresas 

multinacionais a região devia ser dotada em serviços de alta qualidade e tecnologia 

para que as empresas de grande porte pudessem funcionar corretamente. Neste 

momento surgiu a ideia de uma colaboração entre a iniciativa privada e o poder 

público como uma nova solução de desenvolvimento da região que aparentemente 

conciliaria os interesses de ambas as partes, viabilizando a realização os 

melhoramentos urbanísticos. Infelizmente, esta alternativa apresentou alguns riscos. 

Seguindo os mecanismos do mercado, os investidores colocam seu capital apenas 

nas iniciativas que têm grande chance de retorno. Por conseguinte, criam-se os 

terrenos mais privilegiados na cidade, onde o investimento na infraestrutura e 

serviços é muito maior. 

 

A adaptação de trechos da cidade para espaços adequados aos 

megaprojetos voltados ao setor de serviços exige a transformação de 

grandes áreas, que passariam a ter uma qualidade superior ao resto da 

cidade, além de certa homogeneidade social (os ditos “polos de terciário 

avançado” (FIX, 2001, p. 127)  

 

 Infelizmente, o novo polo criado nos eixos da Avenida Berrini e da Marginal 

Pinheiros continua apresentando algumas disfunções urbanísticas e sociais. Um dos 

problemas mais fáceis de medir em função do tempo e do espaço é a valorização 

imobiliária, porque as mudanças bruscas do mercado refletem-se na distribuição dos 

preços de um metro quadrado da região. Observamos que se prioriza principalmente 

os clientes específicos como as grandes empresas terciárias ou multinacionais, 

respondendo às suas necessidades e exigências criando uma nova solução 

descentralizada independente do Poder Público (FRÚGOLI, 2001). 

 

1.2.2. Evolução das concepções: 1964 – 2001. 

 

 Um dos pilares da operação foi a realização da estrutura viária da região, que 

resultou na construção da avenida ao longo do córrego Água Espraiada (hoje Av. 

Jornalista Roberto Marinho). Em 1964 o prefeito Prestes Maia promulgou a lei que 

delimitava uma faixa dos terrenos localizados nas margens do córrego destinados à 

desapropriação com a finalidade de canalização do córrego e a abertura da avenida 
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que iria iniciar na Marginal Pinheiros e terminar na Av. Conceição. Na década de 

1970 o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) apresentou uma proposta da 

avenida fazer parte do minianel rodoviário metropolitano, todavia a localização do 

anel foi modificada posteriormente e transferida para a Avenida Roque Petroni. Os 

terrenos desapropriados ao longo do córrego Água Espraiada permaneceram sem 

uso, o que foi um fator de incentivo para as ocupações. A área ainda não 

apresentava o valor significativo no mercado imobiliário. É neste momento que 

começaram a surgir os prédios de escritórios na Avenida Engenheiro Luís Carlos 

Berrini próximo a Água Espraiada, mudando o quadro socioeconômico da região, ao 

mesmo tempo acelerou o processo de construções irregulares ao longo de toda a 

extensão do córrego. Os grandes promotores de desenvolvimento desta região foi o 

já mencionado escritório Bratke-Collet e a consultoria internacional CB Richard Ellis, 

investindo na construção dos imóveis de grande porte.  

 

 

Figura 1 – Mapa de localização das favelas ao longo do córrego Àgua Espraiada 

Fonte: FIX, 2001, p. 86 

 

 Em 1995 a área delimitada pela OUIAE (Operação Urbana Interligada Água 

Espraiada) concentrava 68 núcleos de assentamentos irregulares com a população 

de 50 mil pessoas (FIX, 2001). Todavia, a representante da SEHAB, Elizabete 

França, afirmou que segundo o cadastramento social dos moradores realizado pela 

equipe da secretaria foram 8500 famílias atingidas durante a Operação Urbana 
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Consorciada Água Espraiada (SP URBANISMO, 2010), o que apresenta o número 

cerca de 40% menor do que a estimativa de Mariana Fix, porém sua pesquisa foi 

realizada em diferentes etapas da operação. 

 

 

Figura 2 – Mapa de localização da favela Jardim Edith e do projeto da Avenida 

Água Espraiada. 

Fonte: FIX, 2001, p. 39 

 

 A favela Jardim Edith, localizada nos terrenos entre a Marginal Pinheiros e a 

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, concentrava a população cerca de 12 mil 

pessoas distribuída na área de 68mil metros quadrados (FIX, 2001). Este número 



41 
 

diminuía paulatinamente a partir do momento da construção da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho (1995) e antes de começarem as obras do conjunto de habitação 

de interesse social Jardim Edith, foram cadastradas apenas 644 famílias (CARON, 

G.; PEIXOTO G. B., 2007). 

 Podemos observar que o projeto, que passou a ser realizado em forma de 

operação urbana interligada e posteriormente como operação urbana consorciada, 

sofreu várias modificações desde a década de 1970 até hoje. Durante a gestão de 

Luiza Erundina de Sousa (1989-1993) a proposta previa construção do canal de 

concreto a céu aberto para o córrego Água Espraiada, arborização das margens e a 

abertura da avenida. Nesta proposta a via teria um caráter de âncora da operação 

que atrairia os investidores, porém não teria grande importância no sistema viário da 

região. Nesta etapa ainda não se pretendia interligar a Marginal Pinheiros com a 

Rodovia dos Imigrantes.  

 O projeto não foi realizado e durante a gestão de Paulo Salim Maluf (1993 - 

1996) sob responsabilidade da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo 

(EMURB), hoje cindida na São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo) e São Paulo Obras 

(SP Obras) a ser modificado para garantir sua viabilização. Um passo importante 

neste processo era mudar a imagem da operação, convencendo o público que era 

uma ação voltada à melhoria de serviços de uso público e revitalização da região. 

Quando a operação foi anunciada, num primeiro momento encontrou uma forte 

resistência e descontentamento dos moradores de diferentes camadas sociais pelo 

grande número de desapropriações previstas na proposta e mudanças de caráter 

residencial dos bairros localizados dentro do perímetro delimitado no projeto. 

  Em 1994 os moradores dos terrenos previamente destinados às 

desapropriações criaram a Associação dos Moradores ao Longo do Córrego 

Espraiada (Acore) que participou das discussões com a Prefeitura no período de 

formulação do projeto da operação urbana Água Espraiada e decerto desempenhou 

um papel importante na redução das desapropriações. Foram apontados vários 

problemas resultantes do projeto, por exemplo, as migrações dos moradores da 

favela Jardim Edith para os outros assentamentos irregulares, as intervenções em 

terrenos de proteção ambiental. A proposta das unidades de habitação de interesse 

social parecia ser insuficiente e os conjuntos eram muito afastados do local primitivo. 
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Todavia a empresa de engenharia JNS contratada pela Prefeitura em concurso 

público, apesar de ter admitindo a existência de alguns destes problemas, deu o 

parecer positivo, o projeto foi aprovado também pela CADES (Conselho Municipal 

do Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e em 1996 na audiência pública 

com EMURB, JNS e Acore foi finalmente deferido.  

 Ainda em 1995 foi criada a Associação de Promoção Habitacional e Social da 

qual faziam parte os empreendedores da região (Bratke-Collet, Unibanco, World 

Trade Center, Bolsa dos Imóveis e outros). O objetivo principal da associação era 

arrecadação de doações destinadas à remoção da favela Jardim Edith localizada 

nas margens do córrego, impedindo a construção da avenida e financiamento das 

habitações de interesse social para a população removida. Os investidores pagavam 

um valor que dependia da distância dos escritórios da favela e da possibilidade de 

retorno provocado pela futura valorização dos terrenos que ocupavam. O valor total 

doado para a Prefeitura foi de 8 milhões reais. No mesmo ano foi formulado o plano 

de melhoramento que reuniu apenas os projetos das obras do sistema viário e da 

drenagem que faziam parte da operação urbana (Lei nº 12.123 de 5 de julho de 

1996). A Prefeitura conseguiu aprovar rapidamente o projeto porque no caso de não 

haver as mudanças de zoneamento seria necessária apenas a maioria simples dos 

votos. Desta forma a construção da avenida (hoje Avenida Jornalista Roberto 

Marinho) estava garantida e de fato no mesmo ano foi inaugurada como Avenida 

Água Espraiada, concluído apenas os primeiros 4,5 quilômetros com quatro pistas 

de cada lado e a canalizando o córrego.  

 Esta primeira etapa da operação, elaborada na gestão de Paulo Maluf, apesar 

de ter trazido para a cidade e a região certos benefícios, foi alvo de muitas críticas. 

Decerto era uma ideia inovadora que poderia propiciar ambos os lados, tanto os 

moradores da região como os empreendedores, todavia, sua execução não 

satisfazia todos os habitantes e muitos dos profissionais da área de arquitetura e 

planejamento urbano. Surgiram as críticas de superfaturamento, em 2001 a 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo apontou no seu relato os desvios em valor total de R$ 432,5 milhões nas 



43 
 

obras realizadas em São Paulo durante a gestão de Paulo Maluf4. A construção da 

avenida foi um processo relativamente caro e demorado, mas as maiores críticas 

surgiram por causa da organização das remoções na faixa de desapropriações e 

dos reassentamentos dos moradores das favelas. 

 Até 1995 a maioria das favelas na faixa predestinada para a construção da 

avenida e canalização do córrego foi removida. O problema estratégico deste 

processo foi a forma de organização das obras. A Prefeitura atuava com muita 

velocidade de modo a chegar a realizar uma parte significativa da operação urbana 

até o final da gestão Maluf, neste caso a prioridade foi dada a abertura da av. Água 

Espraiada. A pressa podia ser provocada pela determinação de finalizar o projeto o 

mais breve possível, mas por outro lado gerou as acusações de ser um marketing 

político da equipe de Paulo Maluf. Independente dos motivos da Prefeitura, a 

execução da operação urbana deveria ter tido em consideração a situação difícil dos 

moradores da favela durante e depois do processo das remoções. 

 

 

Figura 3 – Perímetro da Operação Urbana Interlgada Água Espraiada. Sub-

perímetro Brooklin e Sub-perímetro Jabaquara (1996). 

Fonte: adaptado de EMURB, 1996, ilustração 8.8 

 

                                            
4
 Segundo SÃO PAULO (Cidade). Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito para 

investigar questões determinadas relacionadas ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 
através do Requerimento RDP 027/2001. 

SUB-PERÍMETRO BROOKLIN SUB-PERÍMETRO JABAQUARA 

Aeroporto  
Congonhas 

Pq. Estadual 
das Fontes 
do Ipiranga 
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Figura 4 – Favela Jardim Edith (estudo da Prefeitura para remoção da favela) 

Fonte: adaptado de FIX, 2001, p. 82 

 

 Para poder reassentar a população da favela Jardim Edith a Prefeitura 

necessitava realizar negociações, portanto foram formuladas três propostas para as 

famílias. A primeira era a possibilidade de compra da habitação de interesse social 

financiada pela própria Prefeitura, as outras duas alternativas consistiam em receber 

um valor de dinheiro ou “passagem para à terra natal” (FIX, 2001). Infelizmente, 

cada delas apresentava algum tipo de inconveniência. Aparentemente a primeira 

Av. Eng. Luís 

 Carlos Berrini 
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opção de moradia financiada pela Prefeitura parecia a mais adequada para os 

moradores porque cumpria o caráter social da operação urbana e evitava o risco das 

famílias se mudarem para outros assentamentos irregulares. O valor da moradia a 

ser pago seria parcelado em vinte e cinco anos. Todavia, as habitações propostas 

foram localizadas em Jardim Educandário, situado a 15 quilômetros de distância de 

Jardim Edith, os moradores de outras favelas dentro dos perímetros da operação 

receberam as propostas de habitações ainda mais distantes, como por exemplo, na 

cidade Tiradentes. 

 Mariana Fix no seu livro “Parceiros da exclusão: duas histórias de uma “nova 

cidade” em São Paulo: Faria Lima e Água Espraiada” aponta outra dificuldade 

técnica, os terrenos comprados com as doações dos investidores e destinados para 

a construção das habitações de interesse social não dispunham de área total 

suficiente para todos os moradores das favelas, que estimava-se em 12 mil 

habitantes. Se tivessem sido construídas as habitações para toda a população a 

média de densidade teria chegado a 3.000 pessoas por um hectare, o que não 

respeitaria a legislação vigente. Apenas 5% da população da favela optou pela 

possibilidade de adquirir uma casa financiada pela Prefeitura. Segundo os 

moradores entrevistados por Marina Fix o motivo desta decisão baseava-se sobre 

tudo na falta de informação ou na grande distância entre as novas moradias e o local 

de trabalho. Alguns também apontavam o problema na incomodidade das moradias, 

frequentemente os projetos não levavam em conta as necessidades de diferentes 

formação de família, segundo os entrevistados, em alguns casos o tamanho dos 

apartamentos era excessivamente reduzido. Todavia, estes não foram os únicos 

motivos de falta de aceitação geral da proposta da Prefeitura. No momento das 

primeiras remoções na favela Jardim Edith ainda não foram construídas as novas 

habitações, como explicou a Prefeitura houve uma vontade de escolher o lugar junto 

com os representantes dos moradores e o processo da escolha e a aprovação final 

levou mais tempo do que foi previsto. Todavia as consequências destes atrasos 

tinham que sofrer as famílias reassentadas, obrigadas a morar nos alojamentos 

temporários, segundo os moradores, nas condições precárias, com pouca 

segurança e no espaço de tamanho inadequado. Foram os pavilhões de madeira, de 

aproximadamente 5 por 2,7 metros para uma família. Os alojamentos situavam-se 
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na antiga favela e nos terrenos no Educandário, disponibilizados pela Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP). 

 

A precariedade da construção, o tamanho reduzido dos apartamentos, a 

localização em região com pouca oferta de empregos, as parcelas mensais 

pagas por 25 anos, a perda dos vínculos sociais estabelecidos no bairro de 

origem e a violência no novo bairro (com exigência de pagamento de 

“pedágio” pela passagem) eram alguns dos problemas apontados em 

relação ao conjunto habitacional proposto pela Prefeitura. (FIX, 2009, p. 50) 

 

 Na segunda opção os moradores da favela podiam receber o valor de R$ 

1.500. Não obstante, nestes casos também foram sinalizadas algumas 

irregularidades. O valor foi destinado para uma família, todavia o número das 

famílias morando em uma casa variava. Isto criou uma base para as possíveis 

irregularidades no pagamento da subvenção. Segundo a pesquisadora Marina Fix 

(2001) os moradores que resistiram por mais tempo e deixaram suas casas como 

últimos conseguiram os valores mais elevados, aproveitando a regra descrita acima. 

(Também alguns dos líderes desta população foram acusados de ter aceitado 

dinheiro em troca de seu apoio ao reassentamento dos moradores da favela Jardim 

Edith, todavia esta informação não foi comprovada.) Uma parte das pessoas que 

não fizeram o acordo com a Prefeitura receberam indenização e foram pagos por um 

metro quadrado da área construída. Independente dos erros cometidos na 

concessão do dinheiro, o valor proposto deve-se considerar apenas como auxílio 

nos custos de mudança. Os preços dos apartamentos na região, mesmo nas 

imobiliárias clandestinas atuando em outras favelas, eram mais elevados.  

O caminho de reivindicação do direito de usucapião resultou ser muito mais 

complicado porque o processo da usucapião somente se referia aos terrenos 

particulares e a favela situava-se em grande parte nos terrenos, da Prefeitura e do 

DER. 

 A “passagem para a terra natal” também não apresentava nenhuma solução 

sólida da questão habitacional. Os funcionários da transportadora responsável pela 

mudança dos favelados admitiram informalmente que os destinos mais populares 

eram outros assentamentos irregulares localizados em: São Luís, Paraisópolis, Real 
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Parque, Parelheiros, Grajaú, Vargem Grande, Itapecirica, Embu, Mauá, Cocaia, 

Campo Limpo, Franco da Rocha, Francisco Morato e outros (FIX, 2001). 

 Talvez uma das maiores dificuldades apresentava-se em complicada situação 

jurídica dos terrenos destinados às obras dentro do perímetro da OUIAE. Grande 

parte pertencia a DER e Prefeitura, outros aos proprietários particulares e foram 

desapropriados aos poucos, todavia a favela Jardim Edith começou a se formar já 

na década de 1970, o que em alguns dos casos daria direito aos moradores ao 

usucapião dos imóveis. Afinal alguns tentaram negociar com a Prefeitura através 

dos advogados, todavia os efeitos não eram satisfatórios. Os moradores da favela 

estavam desinformados, incapazes de organizar uma estratégia complexa contra as 

propostas da Prefeitura. Segundo as estimativas de Mariana Fix (2001), cerca de 50 

mil pessoas foram reassentadas devido à operação, na sua fase de construção da 

Avenida Jornalista Roberto Marinho. Ao contrário da paralela operação urbana Faria 

Lima que abrangia os terrenos pertencentes á classe média e alta, a operação Água 

Espraiada afetava a população favelada que não podia contar com tanto apoio dos 

empreendedores e da mídia devido ao status de invasões dos assentamentos. 

Todavia, grande parte deles começou a morar nas margens do rio, correndo o risco 

de eventuais alagamentos, quando estes terrenos não apresentavam um valor tão 

significativo, mas a localização era conveniente devido à proximidade do local de 

trabalho. Sem dúvida neste conflito os dois lados tiveram suas razões e o objetivo 

deste trabalho não consiste em comparar e avaliá-las, porém é inevitável apontar 

que devido ao caráter social da ação urbana, devia-se priorizar mais a questão 

social do projeto. 
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Figura 5 – Favela Jardim Edith durrante a remoção (9 jan. 1996). 

Fonte: FIX, 2001, p. 240 

 

 

Figura 6 – Últimos barracos da Favela Jardim Edith durrante sua remoção (10 jan. 

1996) 

Fonte: FIX, 2001, p. 241 
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Figura 7 – Favela Jardim Edith após da abertura da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho (1996) 

Fonte: FIX, 2001, p. 98 

 

 

Figura 8 – Favela Jardim Edith antes da demolição, vista da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho (2007). 

Fonte: Hereñú + Ferroni Arquitetos, 2007 
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1.3. Operação Urbana Consorciada. 

 

 

Figura 9 – Perímetro da OperaçãoUrbana Água Espraiada em 1996 e 2011  

Fonte: adaptado de Google Maps 

 

 Após a gestão de Paulo Salim Maluf a operação urbana continuava sendo 

executada com algumas modificações, em 2001 transformou-se em Operação 

Urbana Consorciada5. Além da mudança de nomenclatura e de algumas regulações 

específicas, era sobretudo a revisão dos conceitos, especialmente da questão social 

no projeto. Devido a sua abrangência foi dividida em etapas e seu perímetro 

repartido em seis setores: Americanópolis, Jabaquara, Brooklin, Berrini, Chucri 

Zaidan, Marginal Pinheiros. Inclui os terrenos situados em 6 distritos: Itaim Bibi, 

Morumbi, Santo Amaro, Vila Andrade, Campo Belo e Jabaquara. Em comparação 

anteriormente incluía apenas dois sub-perímetros: Brooklin e Jabaquara (ver figura 

                                            
5
 Segundo a Lei n° 13.260 de 28 dez. 2001. (SÃO PAULO (Cidade), 1998). 

Limite da Operação Urbana Interligada Água Espraiada - 1996 
Limite da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - 2011 
 

Pq. Estadual 
das Fontes do 
Ipiranga 

 

Aeroporto 
Congonhas 
 



51 
 

9). A pesar de que os limites da operação mudaram bastante sua localização entre 

os anos 1996 e 2011, a área total das intervenções não aumentou significativamente 

(não excedeu 5%6) e atualmente é igual a 1400 hectares (SP URBANISMO, 

2011).Todavia, observamos que em relação aos projetos antecedentes, a operação 

está ampliando cada vez mais seu âmbito, acrescentando as intervenções, e 

atualmente podemos avaliar vários empreendimentos já realizados que fazem parte 

deste projeto que se iniciou com a ideia de criação de um novo polo empresarial na 

cidade de São Paulo. O investimento ligado fortemente à abertura de Avenida 

Jornalista Roberto Marinho e à revitalização da faixa das margens do córrego Água 

Espraiada mudou seu caráter de ações pontuais, tentando incorporá-las ao contexto 

maior da cidade.  

 

 

Figura 10 – Localização do perímetro da Operação Urbana Água Espraiada em 

subprefeituras do Município de São Paulo. 

Fonte: adaptado pela autora a partir de desenho da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (2015). 

 

                                            
6
 Os cálculos elaborados pela autora a partir de dados de EMURB, 1996; SEHAB, 2011. 
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 Retratando de modo geral o conjunto dos projetos que fazem parte da 

operação urbana na sua forma atual, observamos muitas obras de grade porte, 

começando pelas realizações na margem do Rio Pinheiros e do córrego Água 

Espraiada como já construída a Ponte Octávio Frias de Oliveira, que faz parte do 

Complexo Viário Real Parque e a continuação da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho. No cruzamento da avenida com a Av. Washington Luís situar-se-á o 

terminal de ônibus, uma faixa atrás da avenida foi destinada para o reservatório de 

águas pluviais que ajudaria na prevenção de alagamentos e o espaço para a 

manutenção de monotrilho da Linha 17 - Ouro do Metrô, do lado encontra-se um 

Parque Chuvisco e na parte restante da extensão do córrego está delimitado Parque 

Linear contornado no seu perímetro pela Avenida Parque com estacionamentos. O 

Parque Linear ocuparia uma faixa de 90m e estender-se-ia até 3,4 quilômetros com 

as paradas de monotrilho dentro do complexo. O projeto viário previa a construção 

de um túnel de 2,4 quilômetros conectando av. Jornalista Roberto Marinho com a 

Rodovia dos Imigrantes na altura do Parque do Estado. O programa está 

acompanhado por vários projetos de habitação de interesse social, entre outros o 

conjunto Jardim Edith. 
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Figura 11 – Mapa dos setores de intervenção da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada  

Fonte: adaptado de SEHAB, 2011, p.13 

 

1.4. Os impactos da operação.  

 

1.4.1. Sistema viário. 

 

A melhoria da qualidade e da velocidade do trafego da região e do município 

de São Paulo foi a justificativa da decisão de transformar a avenida ao longo do 

córrego Água Espraiada em um via estrutural ligada à Rodovia dos Imigrantes. 

Brooklin 
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Berrini 

Chucri Zaidan 

Jabaquara 

Marginal Pinheiros 
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Pretendia-se redistribuir os volumes do tráfego do jeito mais uniforme, reduzindo o 

fluxo na Avenida dos Bandeirantes, Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes nos 

trechos próximos, av. Jornalista Roberto Marinho, Avenida Morumbi e av. Santo 

Amaro. Em consequência, na Marginal Pinheiros aumentou a quantidade dos 

veículos. Estimava-se que no total a velocidade média no município devia aumentar 

aproximadamente de 3,4% (EMURB, 1996). Outro ganho da operação foi um 

aumento significativo da acessibilidade na região. 

Todavia, a construção da via expressa inevitavelmente criou uma barreira 

nesta região, rompendo as relações existentes, como as conexões casa - escola ou 

casa - local de trabalho. Outro lado negativo da reestruturação do sistema viário era 

a necessidade de construção das ligações transversais das vias atravessando a 

nova Av. Jornalista Roberto Marinho o que ia comprometer as áreas próximas aos 

novos viadutos que tinham caráter residencial.   

Em 2013, apesar de ter recebido a Licença Ambiental Prévia, o projeto do 

túnel que ia ligar a Avenida Jornalista Roberto Marinho foi suspenso. Em nota de 

esclarecimento a Prefeitura explicou que depois das audiências públicas realizadas 

para discutir sobre o Programa de Metas 2013 - 2016, devido à limitação dos 

recursos, foi tomada a decisão de dar prioridade às outras obras que fazem parte da 

Operação Urbana Água Espraiada, como a construção das habitações de interesse 

social e a implantação do Parque Linear. Todavia, não se pretende cancelar a 

execução do túnel. A obra vai ser apenas adiada. A decisão, do ponto de vista da 

qualidade do tráfego, pode ter o efeito negativo. Todavia, tendo em conta o tamanho 

do empreendimento (2 túneis de 2.350 metros com três faixas cada) pode parecer 

um investimento de tamanho um pouco desequilibrado para uma ação de caráter 

social. O custo da construção do túnel e das desapropriações necessárias que foi 

estimado em R$ 2,4 bilhões7 é um número consideravelmente alto em comparação 

do custo total da OUAE - R$ 3,4 bilhões (OPERAÇÃO, 2014). 

Uma das obras viárias importantes da operação urbana era a prolongação da 

Avenida Doutor Chucri Zaidan (no trecho de 3,250 metros) e a construção de duas 

pontes sobre o Rio Pinheiros. A primeira, ponte Laguna, situada na altura da Rua 

Laguna, foi dotada em ciclovia e passeio para os pedestres e a segunda, ponte 

                                            
7
 De acordo com a publicação do jornal O Estado de São Paulo (GALLO, F.; ZANCHETTA, D., 2013) 
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Itapaiúna, é a continuação da Rua Itapaiúna, conectando-a com a Av. Doutor Chucri 

Zaidan. Ambas as pontes têm extensão de mais de 3 quilômetros, três pistas de 

sentido único, os dois empreendimentos apresentam o custo para a cidade de cerca 

de 200 milhões reais e, segundo SP Obras, devem ser concluídos ainda em 2015. O 

ganho resultante dessas construções vai ser a distribuição uniforme e melhor 

desempenho do tráfego na Avenida Chucri Zaidan e na região. 

 

 

Figura 12  – Projeto das pontes Laguna e Itapaiúna. 

Fonte: adaptado de SP Obras, 2013, p. 3. 

 

Criando o novo centro empresarial na Vila Olímpia e Brooklin Novo, de forma 

natural aumentou o fluxo nos trens da CPTM circulando ao longo do Rio Pinheiros. 

Os terrenos na extremidade leste do perímetro da operação urbana, no Bairro 

Jabaquara, têm acesso à linha 1 - Azul do Metrô. Todavia, em toda a área restante a 

única forma de transporte público são as linhas de ônibus, o que piora 

significativamente a velocidade do tráfego na região. Portanto, foi introduzido o novo 

trecho do Metrô, a Linha 17 - Ouro (ver figura 00) ligando Estações Morumbi e 

Jabaquara. O projeto prevê a construção do monotrilho ao longo do córrego 

Jabaquara (dentro do Parque Linear) e Água Espraiada, conectando também o 

Aeroporto Congonhas. Estão previstas dezoito estações, incluindo quatro delas 

interligadas (com as linhas: 4, 9, 5, 1) na extensão de dezoito quilômetros. Segundo 

a Companhia do Metropolitano de São Paulo o monotrilho vai transportar cerca de 

450 passageiros por dia. A conclusão das obras está prevista para 2016.  
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Figura 13  – Monotrilho da  linha 17-Ouro – obra em andamento. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 

 

Dentro do perímetro da Operação Urbana Água Espraiada foi situado também 

o projeto de outro trecho do Metrô, a extensão da linha 5 - Lilás que teria interligação 

com o monotrilho na Estação Campo Belo. 

Para agilizar o transporte público da região, além das obras do metrô, está 

sendo realizado o corredor de ônibus da Avenida Eng. Luís Carlos Berrini que tem o 

objetivo de ligação com os outros corredores como Diadema-Brooklin e Faria Lima e 

integração com as linhas 9 e 17 do metrô. O corredor contará com uma ciclovia 

integrada comas outras da região, como por exemplo a ciclovia situada ao longo do 

Rio Pinheiros. Além disso, o corredor vai ser dotado de novos pontos de ônibus com 

iluminação, nova sinalização semafórica e tratamento paisagístico. Estender-se-á 

em 3,3 quilômetros e a previsão do prazo da entrega é até o final de 2015. Todavia 

alguns dos trechos já foram concluídos, como um da Rua Rio da Prata 

(3quilômetros), um da Rua Baltazar Fernandes (0,12 quilômetros) e da Av. Jorn. 

Roberto Marinho até a Rua Baltazar Fernandez (0,70 quilômetros)8. 

 

                                            
8
 Números aproximados (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015) 
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Figura 14  – Traçado da linha 17 – Ouro do metrô. 

Fonte: SP URBANISMO, 2011, p. 32 

 

1.4.2. População afetada. 

  

 Em 1996, nas primeiras etapas da operação, estimava-se que cerca de 1.084 

imóveis vão ser objeto de desapropriações (EMURB, 1996). O grupo social que ia se 

beneficiar mais eram os proprietários dos terrenos fora das áreas diretamente 

afetadas pela ação, estes moradores não suportavam nenhum custo e seus imóveis 

provavelmente iam ser valorizados. Os únicos impactos negativos podiam ser 

provocados apenas pelas obras temporárias como, por exemplo, a implantação da 

infraestrutura. 

 As áreas ocupadas pelas favelas foram divididas em dois grupos. O primeiro, 

chamado de áreas diretamente beneficiadas (SEHAB, 2011), referia-se aos terrenos 

destinados à remoção completa cuja população vai ser alocada nas habitações de 

interesse social. O segundo grupo são as áreas não diretamente beneficiadas que 

seriam objeto da reurbanização e implantação da infraestrutura. 

 Em 1995 dentro do perímetro da operação urbana localizavam-se 68 núcleos 

de assentamentos irregulares. Devido à construção da Avenida Expressa Água 
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Espraiada foram removidas 36 favelas, entre outras a Favela Jardim Edith. A 

população deslocou-se temporalmente para os alojamentos com o destino final nos 

novos conjuntos de habitações de interesse social, todavia, a maior parte realocou-

se em outros núcleos. O número dos moradores das favelas restantes destinadas à 

remoção diminuiu até cerca de 4.000 domicílios. Não obstante, segundo o projeto 

atualizado, estão previstas as remoções sequentes que duplicarão este número. 

 A estrutura da população das áreas de intervenção é homogênea, porém 

nota-se que os terrenos localizados ao longo da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

e Avenida Cupecê apresentaram a vulnerabilidade muito alta, os assentamentos 

avaliados com maior nível de precariedade eram: Alba, Beira Rio, Guiam Corruíras, 

Henrique Mindlin, Nova Minas Gerais, Paraguai e Ponte da Fonte São Bento 

(SEHAB, 2011). 

 Conforme os levantamentos das áreas diretamente beneficiadas realizados 

em 2011, disponíveis no banco de dados do HABISP (Sistema de Informação 

habitacional e de Interesse social, SEHAB/PMSP), a maioria das casas nos terrenos 

cadastrados eram de alvenaria (81,3%), todavia, mais que 18% das edificações 

foram construídas de madeira ou restos de materiais. Em comparação em 1996, 

segundo os levantamentos realizados pela EMURB na fase inicial da operação, 

apenas 68% dos domicílios eram construídos de alvenaria. 

 O abastecimento e saneamento nestes conjuntos também apresentava alto 

grau de irregularidades. A maioria das casas utilizava ligações clandestinas para ter 

acesso à rede de energia elétrica e água. Mais da metade das moradias despeja os 

esgotos diretamente ao córrego (57,2%) o que aumenta risco de contaminações e 

propagação de doenças, especialmente no caso dos alagamentos. Apenas 35,6% 

das famílias utilizavam sistema de coleta de lixo domiciliar da Prefeitura, a parte 

remanescente da população declarou que despejava os resíduos nas lixeiras 

coletivas de caráter irregular, o que também piora as condições de higiene e pode 

causar infestação de insetos e ratos. 
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Gráfico 1  – Áreas diretamente beneficiadas - abastecimento de energia elétrica. 

Fonte: elaborado pela autor a partir de dados da SEHAB (2011) 

 

 

Gráfico 2  – Áreas diretamente beneficiadas - abastecimento d’água. 

Fonte: elaborado pela autor a partir de dados da SEHAB (2011) 
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Gráfico 3  – Áreas diretamente beneficiadas - sistema de esgoto. 

Fonte: elaborado pela autor a partir de dados da SEHAB (2011) 

 

 

Gráfico 4  – Áreas diretamente beneficiadas – coleta de resíduos sólidos. 

Fonte: elaborado pela autor a partir de dados da SEHAB (2011) 

 

 As famílias tinham na média 2,7 membros, onde 14% foram as famílias 

compostas por mais que 5 pessoas e 59% por 2 a 4 pessoas. Na maioria dos casos 

os chefes da família eram mulheres (61,9%), 37,8% delas eram mães solteiras, 

nesta faixa prevalecem pessoas de 26 até 59 anos de idade (75,6%). Todavia, 

quase 15% dos chefes de família são as pessoas muito jovens ou idosas que, de 
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forma natural, tendem a ter dificuldades no mercado de trabalho. Também é 

preocupante o nível de escolaridade da população. A maioria dos entrevistados 

possuía somente nível de Ensino Fundamental (61,1%). O nível de alfabetismo (8%) 

permaneceu alto em comparação da média do estado. Porém, entre os menores de 

idade (entre 4 e 18 anos) anota-se o índice um pouco menor (6,6%). A taxa de 

desocupação representava14%, todavia a PEI (População Economicamente Inativa) 

que inclui os incapacitados, estudantes, aposentados e desalentados chega até 

16,4% (SEHAB, 2011). 

 

 

Gráfico 5 – Áreas diretamente beneficiadas – nível de escolaridade. 

Fonte: elaborado pela autor a partir de dados da SEHAB (2011) 

 

 A demanda para os cursos profissionais, Ensino Médio e Fundamental 

aumentou também por causa das características da estrutura etária, pois cerca de 

30% desta população representam crianças e adolescentes. Segundo os 

levantamentos, 7,5% deles não frequentava nenhuma instituição de ensino. O tempo 

médio de estudo equivalia apenas 7 anos escolares. A insuficiência de oferta de 

formação escolar na região e a falta de orientação profissional podiam ser uns dos 

motivos porque a faixa etária dos jovens entre 16 e 25 anos de idade que não 

estudam e não trabalham permaneceu muito alta (8,5%). 
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 Segundo a EMURB (1996), a grande maioria das famílias entrevistadas 

declarou ter trabalho remunerado, todavia, 55% delas são sustentadas somente por 

um membro da família. Frequentemente era um emprego informal no setor de 

serviços, as áreas mais comuns eram: limpeza (11,6%), construção civil (18%) e 

metalurgia (4%). Em relação à faixa salarial, cerca de 30% tinha renda abaixo de 2 

salários mínimos, 35% recebia entre 2 e 4 salários mínimos e a mesma porcentagem 

5 ou mais salários mínimos. 

 Um terço dos moradores entrevistados declarou a falta de’ gastos de 

transporte para seu local de trabalho. Não obstante 55% dos que precisam usar 

veículo tinham à disposição o reembolso de custos em forma de “vale-transporte”. 

 Segundo o levantamento da EMURB a maioria dos chefes de família 

trabalhava próximo a suas residências. Portanto, o processo de reassentamento 

aumentou a distância entre a casa e o local de trabalho dos moradores das favelas 

situadas ao longo do córrego Água Espraiada. 

 Estima-se que aproximadamente 8.000 famílias seriam afetadas diretamente 

(6% da população favelada de São Paulo em 1996), todavia, pretende-se reassentar 

7.000 famílias nos terrenos localizados dentro do perímetro da OUAE, amenizando 

os efeitos negativos das remoções. Em 2001 foram delimitadas 29 áreas de 

intervenções (onde somente 16 seriam objeto da construção de novas unidades da 

HIS).  

 

1.4.3. Questão habitacional. 

 

 Uma crítica comum expressada pelos especialistas em planejamento urbano 

era a falta de devida preocupação com a questão habitacional nos projetos para a 

área. Podemos observar que até 2011 a oferta de moradias para as famílias 

reassentadas da região do córrego Água Espraiada era muito restrita e raramente 

consistia em projetos realizados no local das remoções. A partir do momento em que 

a operação interligada foi transformada em consorciada, gradativamente a Prefeitura 

começou a dar mais atenção a este problema. Junto com estas mudanças surgiu a 

maior consciência dos direitos da população afetada que começou a se organizar 
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para lutar por seus direitos, como foi o caso da favela Jardim Edith, criando uma 

associação9.  

Atualmente a Prefeitura tomou uma atitude mais transparente, publicando 

regularmente os comunicados sobre o progresso das obras e informando os valores 

de suas despesas. 

 A Prefeitura informou que serão construídas oito mil unidades habitacionais, 

sendo duas mil sob a responsabilidade da CDHU (Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano)10. Com este objetivo foram delimitadas 66 áreas nos terrenos 

abrangidos pela operação urbana para fornecer sete mil unidades, as habitações 

restantes necessárias serão localizadas próximo ao perímetro da operação. 

 A realização destas metas é um processo lento. As habitações já entregues 

são os conjuntos: Jardim Edith (252 UH11), Gutenberg (19 UH), Iguaçu (19 UH), 

Corruíras (244 UH). O total são apenas 537 unidades.  Todavia, outro projeto 

importante, Corruíras, que está sendo finalizado vai beneficiar mais 300 famílias.  

 Atualmente estão previstos 57 empreendimentos de habitação de interesse 

social para a subprefeitura Jabaquara12. O progresso das obras pode-se 

acompanhar pelo Sistema de Informações para Habitação Social na cidade de São 

Paulo. Segundo estes dados 50 empreendimentos já estão em fase de projeto e 7 

na etapa de obra. No total são 613 unidades em realização e 1182 em projeto13. 

 A estimativa total para a área da operação urbana é de 8.551 unidades 

habitacionais, sendo apenas 809 em andamento, 1.971 na etapa de imissão de 

posse e 2.005 em desapropriação (SP URBANISMO, 2015). 

                                            
9
  Associação de Moradores do Jardim Edith. Disponível em: <http://jardimedith.blogspot.com.br/>. 
Acesso em: 3 mar. 2015. 

10
 Informação contida no website oficial da SP OBRAS (OPERAÇÂO, 2014) 

11
 Número das unidades habitacionais no conjunto. 

12
 Informação obtida no Sistema de informações para Habitação Social HABISP. Disponível em: 
<http://consulta.habisp.inf.br/>. Acesso em 15 jul. 2015 (SÃO PAULO (Estado), 2015) 

13
 Informação obtida no Sistema de informações para Habitação Social  HABISP. Disponível em: 
<http://consulta.habisp.inf.br/>. Acesso em 15 jul. 2015 (SÃO PAULO (Estado), 2015) 

http://consulta.habisp.inf.br/
http://consulta.habisp.inf.br/
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Figura 15  – Mapa das áreas destinadas para implantação de habitações de 

interesse social. 

Fonte: adaptado de SP URBANISMO, 2014, p.10 

 

 Uma das ferramentas principais para poder identificar as questões prioritárias 

da operação é a relação de recursos investidos em cada área. Segundo as 

informações fornecidas pela Prefeitura até o dia 30 de junho de 2014 os gastos 

totais destinados para habitação de interesse social junto com aluguel social, 

desapropriações e gerenciamento eram superiores a R$ 351 milhões, sendo R$ 58 

milhões destinados para conjunto Jardim Edith, R$ 27 milhões para Estevão Baião e 

R$ 43 milhões para Corruíras.  Em comparação as saídas de recursos chegaram a 

R$ 1.6 bilhões, desta forma os gastos ligados à habitação de interesse social tem 

relação de 20,71% do valor total das despesas (SP URBANISMO, 2014). 

 

1.4.4. Atividades econômicas e mercado imobiliário. 

 

Áreas destinadas para implantação das habitações de interesse social. 
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 O vasto âmbito dos empreendimentos previstos na OUCAE e a utilização de 

Potencial Adicional de Construção14 resultaram em benefícios de alguns setores de 

atividades econômicas nas áreas ligadas diretamente a construção civil, incluindo 

sistema viário, drenagem e canalização. 

 Todavia, de forma indireta, estes empreendimentos gerarão também novas 

atividades na região, aumentando principalmente as atividades terciárias. No início 

da OUIAE (Operação Urbana Interligada Água Espraiada) estimava-se que cerca de 

80% dos empregos incluíam o setor terciário, porém os dados variam entre os 

distritos (EMURB, 1996). O desenvolvimento do setor recompensava as remoções 

de algumas unidades econômicas dentro das áreas desapropriadas. Estes terrenos 

não apresentavam grande especialização da sua produção, as maiores unidades 

eram as empresas transportadoras e os depósitos que prestavam seus serviços na 

escala maior do que o mercado local. As empresas de pequeno porte eram, 

sobretudo os postos de gasolina, lanchonetes, carpintarias, etc., na maioria dos 

casos não gerando grande número de empregos na região. 

 A área entre Rio Pinheiros - Avenida Washington Luís e Avenida dos 

Bandeirantes - Avenida Roque Petrone Júnior, que engloba os bairros: Brooklin 

Paulista, Cidade Monções, Vila Cordeiro e Campo Belo, concentra a população de 

renda alta e média-alta nos segmentos visivelmente articulados, sobretudo nos eixos 

Avenida Berrini e Avenida Santo Amaro, ao longo das quais se situam os prédios 

verticais com predominação das atividades comerciais. Estes terrenos possuem 

bastantes áreas verdes, gramados, jardins, praças, também no interior das quadras. 

 Em comparação os terrenos na faixa entre Avenida Washington Luís e 

Rodovia dos Imigrantes (como os bairros Vila Santa Catarina ou Jabaquara) tem 

caráter mais homogêneo e une a população de renda média e média baixa. 

 Analisando o impacto da operação urbana, é imprescindível falar sobre a 

questão das mudanças no mercado imobiliário que são, ao mesmo tempo, os 

indicadores do ritmo de desenvolvimento econômico da região. A partir da década 

de 2000, observamos um processo crescente de valorização dos imóveis. E este 

aumento, em grande parte, é derivado ao aumento de custo do terreno, que 

                                            
14

 Ver capítulo 1.4.6. Aspectos financeiros da OUCAE. Os CEPAC. 
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atualmente, nos bairros nobres, pode chegar até 50% do orçamento de um 

empreendimento. Segundo os relatórios da EMURB realizados entre os anos 1994 e 

2003 alguns dos imóveis dentro do perímetro da OUAE apresentavam aumento de 

valor de até 300% com o preço de um metro quadrado de R$ 3 mil (AMARAL, 2004). 

 Em 2000 o médio preço do metro quadrado da área útil dos novos imóveis foi 

de R$ 1.858, dez anos depois podemos observar o crescimento de 174,6%, sendo 

R$ 5.102 (QUIZA, 2011). Em 2014 o valor subiu até R$ 8.320 (YAZBEK, 2014). 

Tendo como base este levantamento realizado entre 2000 e 2014 o aumento dos 

preços foi na média de 447%. Todavia, analisando as áreas dentro do perímetro da 

OUCAE, especificamente os terrenos beneficiados nas primeiras fases da operação 

localizados nos eixos: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini e Av. Jornalista Roberto 

Marinho, notamos a valorização maior do que a média (ver tabela 1). 

 

Tabela 1 – Valores do metro quadrado dos imóveis em São Paulo por bairro 

(2014). 

Bairro Valor do m² em 2014 

(R$) 

Variação em relação de 2013 

(%) 

Itaim 11.342 20% 

Campo Belo 9.396 15% 

Brooklin 9.398 6% 

Fonte: adaptado de ALMEIDA, 2014a. 

 

 Segundo a Imobiliária Coelho da Fonseca para a revista Exame.com 

(ALMEIDA, 2014b) também os valores de aluguel de apartamentos dos bairros 

centrais aumentaram nos últimos anos, a média atual é de R$ 41,3 por um metro 

quadrado (dados de 2014). 
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Tabela 2 – Valor do metro quadrado do aluguel do imóvel em São Paulo por 

bairro (2014). 

Bairro Valor do m² em 2014 

(R$) 

Itaim 61 

Campo Belo 41 

Brooklin 53 

Fonte: adaptado de ALMEIDA, 2014b. 

 

 A valorização acelerada, sobretudo nos bairros Campo Belo e Brooklin Novo 

foi prevista já no Relatório de Impacto Ambiental do Projeto da Via Expressa e 

Operação Urbana Água Espraiada da EMURB em 1996. Todavia, o relatório 

apontava que este prognóstico aplicar-se-ia nos terrenos onde a lei de zoneamento 

já permitia a verticalização. Ampla divulgação da OUCAE e a venda de Certificados 

de Potencial Adicional de Construção provocaria também um aumento de estoque 

imobiliário não adicionado à venda devido ao prognóstico de rápida valorização. 

Desta forma poderão se beneficiar tanto as empresas imobiliárias como também os 

proprietários dos terrenos menores cujos índices urbanísticos poderiam subir 

futuramente. 

 Apesar de que o crescimento dos preços dos imóveis dentro do perímetro da 

operação urbana seja um indício positivo do maior desenvolvimento da região, 

incluindo melhorias da infraestrutura e uma ampla gama de atividades econômicas, 

este processo pode provocar também a supervalorização de alguns terrenos e, em 

consequência, um incentivo ao processo de inclusão social. Neste sentido o papel 

do Poder Público na operação urbana seria manter o alto grau de controle da 

progressão da valorização imobiliária nas áreas de intervenção. Cedendo esta tarefa 

exclusivamente ao setor privado, implica o risco de crescimento muito repentino e 

desigual. 

 

1.4.5. Impacto na paisagem e novas das áreas verdes. 
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 A cobertura vegetal dentro do perímetro da Operação Urbana Água Espraiada 

não está distribuída uniformemente. As áreas verdes existentes não são muito 

amplas, com exceção dos terrenos da Sociedade Hípica Paulista, Clube Hípico de 

Sato Amaro junto com Parque Severo Gomes, Esporte Clube Banespa e algumas 

praças, localizadas próximo as maiores avenidas como por exemplo Praça David 

Nesser ou Praça Ângelo Falgetano. No início da operação urbana o maior nível de 

arborização possuía a área de Brooklin Novo, todavia, em termos de quantidade 

média de árvores dentro de um quarteirão destacava-se Brooklin Paulista com o 

índice de 112 árvores. O pior resultado neste grupo apresentou Campo Belo 

(EMURB, 1996). 

 Não obstante, analisando a cobertura vegetal de modo geral, observamos que 

o distrito de Campo Belo atingiu bons resultados de média de 10 - 50 metros 

quadrados das áreas verdes por um habitante, enquanto Jabaquara e Itaim Bibi 

alcançaram a faixa de 1 - 5 metros quadrados. A partir de 2011 foram incorporados 

à OUCAE alguns terrenos de Santo Amaro, cujo índice estava entre 50 – 100 metros 

quadrados (SÃO PAULO (Estado), 2002). Todavia, somando estes números, o 

perímetro da ação situa-se no nível abaixo da média do município. 

 Na fase inicial da operação, foram estimados 986 árvores a serem removidos 

da faixa dos canteiros de obras referentes à construção da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho, o que confere a proporção de aproximadamente 4,2 árvores por 

hectare, onde mais que a metade era de grande porte (EMURB, 1996). O bairro que 

sofreu o maior impacto ambiental (remoções da vegetação) é Jabaquara, sem 

embargo, o número total das remoções até a finalização de todas as obras 

planejadas subirá, dado que o escopo da operação também aumentou 

significativamente, especialmente a partir de 2011 quando foram aprovadas maiores 

modificações viárias15. No entanto, a Prefeitura tenta recompensar as remoções da 

cobertura vegetal, como por exemplo no caso da construção das pontes Laguna e 

Itapaiúna, onde vão ser plantados  6.790 árvores novos (PREFEITURA, 2014). 

Surgiram ainda os projetos das novas áreas verdes como Parque Chuvisco que 

preveem arborização dos grandes terrenos. Desta forma os novos projetos 

paisagísticos recompensariam significativamente o impacto negativo sobre o meio 

                                            
15

 A autora refere-se à Lei 15.416 de 22 de julho de 2011 (SÃO PAULO (Cidade), 2011). 
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ambiente. O perímetro da operação é articulado por dois eixos importantes, o 

primeiro é constituído pelo córrego Água Espraiada e Jabaquara e o segundo, que 

traça o limite das intervenções urbanísticas, é Rio Pinheiros.  Para os dois foram 

elaborados os projetos dos parques lineares.  

 

Figura 16 – Mapa da cobertura vegetal por um habitante por distrito no 

Município de São Paulo. 

Fonte: adaptado de SÃO PAULO (Estado), 2002, p.172. 

Distritos abrangidos  

pela OUCAE 
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 Mesmo o Parque Linear Pinheiros não fazendo parte da OUCAE, sua 

inserção teria grande impacto na paisagem urbana nas áreas de intervenção. O 

projeto que seria implantado pelo Governo do Estado, anunciado em 2008, 

infelizmente não foi concluído plenamente.  A ideia do parque consistia em criação 

das áreas verdes nas margens do rio ligadas pelas ciclovias e pistas de caminhada, 

integrando outras ciclovias e os parques já existentes na cidade, como o Parque do 

Povo, Villa-Lobos e Burle Marx. O projeto inclui também a inserção dos 

equipamentos esportivos, de lazer e recreação e a construção das passarelas 

ligando duas margens do rio. Este corredor verde teria aproximadamente 50 

quilômetros de cumprimento. Os trechos localizados dentro do perímetro da 

Operação Urbana Água Espraiada são os módulos I e IV. 

 

 

Figura 17 – Projeto do Parque Linear Pinheiros – área de abrangência. 

Fonte: adaptado de SÃO PAULO (Estado), 2009, p.3. 
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Figura 18 – Projeto do Parque Linear Pinheiros – módulos de apoio – modelo 

típico: perspectiva. 

Fonte: adaptado de SÃO PAULO (Estado), 2009, p.22.   

 

 Embora o projeto não fosse plenamente realizado, já está implementada a 

ciclovia na margem leste do Rio Pinheiros. Inaugurada em 2010 com apenas 14 

quilômetros de extensão, depois da introdução do trecho final localizado entre as 

estações Cidade Universitária e Villa-Lobos/Jaguaré em 2012, conta com cerca de 

20 quilômetros, sendo a ciclovia mais extensa do município (SÃO PAULO (Estado), 

2010). 

 Nenhum dos seis acessos da ciclovia do parque existentes está situado 

dentro do perímetro da OUCAE, todavia, a Prefeitura publicou em 2014 o estudo 

“Pontes e Viadutos. Estudo sobre essas travessias para os pedestres e ciclistas”, 

analisando a possibilidade de realização das quatro novas entradas nesta área que 

seriam implantadas na altura da Ponte Octávio Frias de Oliveira, Avenida Morumbi, 

Rua Laguna e Avenida João Dias. A empresa responsável pela implantação é a 

EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.). 

 Outro programa importante para a região foi o projeto Melhoria das Águas do 

Rio Pinheiros, anunciado em 2001 pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia 

S.A. (EMAE), que tinha como objetivo a despoluição do rio através do sistema de 

flotação e remoção de flutuantes para atingir o nível de qualidade equivalente à 
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Classe 216. Desta forma garantir-se-ia o alto padrão d’água fluente para o 

reservatório Billings. Segundo as previsões, o sistema devia viabilizar o 

abastecimento doméstico com tratamento convencional e as atividades de recreação 

como, por exemplo, a natação. O projeto foi finalizado em 2011 com o resultado 

inconclusivo, por um lado melhorou significativamente a qualidade d’água, todavia, 

os efeitos finais não corresponderam às expectativas. Considerando o alto custo das 

intervenções o programa recebeu muitas críticas, o governo de São Paulo gastou R$ 

160 milhões durante 10 anos (DA SALIVA, BENEDITO, 2011). Não obstante, 

analisando o IQA (Índice de Qualidade das Águas), observa-se a significativa piora 

após da interrupção do programa (CETESB, 2015). 

 A partir de 1992 o Rio Pinheiros, sendo afluente do Rio Tietê, beneficia-se 

também com o programa de saneamento realizado pela Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo) chamado de Projeto Tietê. Atualmente 

finalizando sua terceira fase, o programa objetiva a ampliação e a otimização do 

sistema de coleta e tratamento do esgoto na região metropolitana. A ideia remete ao 

passado quando eram bastante comuns as práticas esportivas e lazer ou até a 

pesca na região do rio. Projeto Tietê busca reestabelecer algumas destas atividades 

e criar nas margens o lugar de encontro da população paulista. O investimento total 

das três etapas até 2015 de aproximadamente de 2,6 bilhões de dólares com 

financiamento parcial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com a 

estimativa de benefícios diretos destinados para 4,5 milhões de pessoas. A quarta 

etapa, já anunciada pela Sabesp, vai ser realizada também na bacia do Rio 

Pinheiros com o foco na implantação dos novos coletores neste trecho, investindo 

R$ 334 milhões para esta finalidade (SABESP, 2013). 

 Outro programa de cunho ambiental que está sendo desenvolvido na região é 

o projeto Pomar Urbano, que foi implantado pela Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo com a iniciativa do então governador Mario Covas, com o 

propósito de revitalização das margens do rio, recompondo sua fauna e flora. 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, foram implantadas cerca de 300 mil 

mudas, sobretudo Palmeiras Jerivá, o projeto paisagístico incluiu 250 espécies de 

árvores, arbustos e forrações. Desta forma criaram-se as áreas verdes de lazer para 

                                            
16

 Classificação das águas doces segundo Resolução CONAMA nº 20 de 18 de junho de 1986 
(CONAMA, 1986) 
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os moradores da região e os locais de abrigo para animais, atraindo cerca de 50 

espécies de pássaros (POMAR URBANO, 2015). 

 Ao longo da Avenida Jornalista Roberto Marinho (córrego Água Espraiada), 

entre as avenidas: Washington Luís e Doutro Lino de Moraes Leme estará 

implantado um reservatório de águas pluviais que ajudará prevenir as enchentes na 

região.  

 A proposta do Parque Chuvisco, localizado do lado da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho na altura da Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, aproveita as 

praças verdes existentes nesta região e ocupará aproximadamente 35 mil m². A 

empresa responsável, LEMAM Construções e Comércio Ltda., apresentou o projeto 

completo em 2013 com a previsão de começo de obras em julho e prazo de 

execução de 12 meses no valor total superior a R$ 15 milhões. 

 

 

Figura 19 – Parque Chuvisco – Implantação. 

Fonte: adaptado de SP URBANISMO, 2013, p.3.   

 

 Infelizmente a obra não foi finalizada e atualmente17 o projeto encontra-se na 

fase de readequação e o processo de desapropriação do imóvel ainda está em 

andamento. A proposta prevê a instalação de vários tipos de equipamento para 

diferentes grupos etários como quiosques, quadras esportivas, playground 

convencional e aquático, equipamentos para escalar, pista de caminhada e 

pomar.Um dos edifícios previstos no terreno do parque é o Núcleo de Vivência com 

                                            
17

 Dados de 13 de ago. 2014 
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as salas de jogos, área para computadores e café, o Galpão Multiuso contará com 

pequeno auditório (60 pessoas) e sala de exposição, além disso, será realizado o 

prédio auxiliar à creche existente, próxima ao terreno do parque, onde serão 

realizadas as aulas de educação ambiental. 

 

 

Figura 20 – Parque Linear ao longo do córrego Jabaquara – implantação 

(projeto de 2009). 

Fonte: EMURB, 2009, p.26.   

 

 O Parque Linear se situará ao longo do córrego Jabaquara entre a Avenida 

Lino de Moraes Leme e a Rua Leno com a largura média de 90 metros, estendendo-

se por 3.8 quilômetros na margem direita do córrego e 4 quilômetros na sua margem 

esquerda. Além do tratamento paisagístico, o projeto prevê a recuperação e a 

canalização do córrego (parcialmente a céu aberto).  Será dotado em ciclovia, 

centros sociais, áreas de lazer e equipamentos esportivos interligadas pelos 

passeios na área de aproximadamente 305 mil metros quadrados. O perímetro do 
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Parque vai ser circundado pela Avenida Parque com os estacionamentos e no 

centro percorrerá a Linha 17 – Ouro do Metrô. 

 

1.4.6. Aspectos financeiros da OUCAE. Os CEPAC. 

 

 Como já foi mencionado no capítulo 1.1. (Operação urbana – a definição e os 

primórdios) os CEPAC são os Certificados de Potencial Adicional de Construção 

equivalentes a um determinado número de metros quadrados, destinados para 

utilização como área adicional de construção no projeto (também em modificação de 

uso ou os parâmetros urbanísticos de um terreno). São emitidos pela Prefeitura em 

função de meio de pagamento para a concessão de área adicional em lotes dentro 

do perímetro da Operação Urbana Consorciada.  

 Os CEPAC são utilizados exclusivamente para financiar as intervenções das 

Operações Urbanas Consorciadas e sua emissão deve ser aprovadas pelo Grupo de 

Gestão da operação. O órgão responsável pela fiscalização dos recursos é a Caixa 

Econômica Federal. As emissões são realizadas pela SP Urbanismo. 

 Os CEPAC aparecem já durante a gestão de Marta Suplicy, no Plano 

Estratégico como Lei n° 13.430 de 13 de setembro de 2002. 

 

Certificado de Potencial Construtivo Adicional - CEPAC é uma forma de 

contrapartida financeira de outorga onerosa do potencial construtivo 

adicional, alteração de uso e parâmetros urbanísticos, para uso específico 

nas Operações Urbanas Consorciadas (SÃO PAULO (Cidade), 2001b, 

p.109) 

 

 Em 2006 foi realizada uma colocação privada no valor de R$ 8.405.747 de 

CEPAC. No ano seguinte foram realizados três leilões no dia 31 de janeiro, 25 de 

abril e 30 de maio, acumulando a oferta de R$ 126.907.703 em total. O número do 

estoque máximo para toda a área da OUCAE foi de 3.750.000 metros quadrados 

(SÃO PAULO (Cidade), 2001b), sendo 250.000 m² destinado para o Setor Berrini 

onde se situava a favela Jardim Edith. Os recursos destinados para habitação de 

Interesse social em 2007 foram de valor superior a R$ 10 milhões, todavia a EMURB 
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estava ainda na etapa de levantamento dados terrenos para a construção das novas 

habitações. 

 Analisando os estoques de área adicional construída no perímetro da 

operação, observamos que os valores mais altos localizam-se no setor Chucri 

Zaidan (1.760.000 m²) que recebe bastantes obras de melhoramento, sobretudo do 

sistema viário, na faze atual da operação. Em contrapartida o setor Americanópolis 

não possui estoques. 

 

Tabela 3 – Valores dos estoques consumidos por setor – OUCAE (31 dez. 

2014). 

Setor 

Estoque [m²] 

Consumido Em análise 

Residencial 
Não 

residencial 
Residencial 

Não 

residencial 

Marginal 175.000 247.000 - 72.000 

Berrini 61.000 174.000 - - 

Chucri Zaidan 493.000 1.267.000 10.000 25.000 

Brooklin 661.000 145.000 - - 

Americanópolis - - - - 

Jabaquara 7.000 - - - 

Total: 
1.397.000 1.833.000 10.000 97.000 

3.230.000 107.000 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela SP Urbanismo (2015). 

 

 O valor total dos recursos destinados para OUCAE foi maior de R$ 3.6 

bilhões, sendo cerca de R$ 1.9 bilhão já consumido18 (o que deixa a operação um 

dos maiores investimentos urbanos no país). Os recursos utilizados para a habitação 

de interesse social (até novembro de 2014) chegaram ao valor superior de R$ 382 

milhões e estima-se construir mais de 8.5 mil unidades habitacionais. 

 Nestes investimentos reflete-se a intenção de distribuição de verbas de 

maneira mais homogênea, atendendo as necessidades de toda a população afetada 

                                            
18

 O valor exato até 24 fev. 2015 é de R$ 3.610.706.279,81 (SP URBANISMO, 2015). 
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na região, em contraste dos primórdios da operação quando os investimentos eram 

direcionados sobretudo nas obras viárias e canalização do córrego Água Espraiada. 

Atualmente estão sendo elaborados e executados inúmeros projetos de cunho 

social, como as novas habitações, as obras de infraestrutura, novas áreas verdes e 

também as melhorias do transporte público como a implantação do corredor de 

ônibus e novas linhas de metrô, nas quais foram investidos mais que R$ 390 

milhões (SP URBANISMO, 2015). 

 

1.4.7. Polêmicas sobre a Operação Urbana Água Espraiada. 

 

 Desde o momento quando foi introduzido o projeto da Operação Urbana Água 

Espraiada a proposta sofreu inúmeras críticas. Os profissionais da área de 

planejamento urbano e a população afetada apontaram vários problemas da sua 

realização, como por exemplo a oferta insuficiente dos projetos de cunho social e os 

atrasos na sua execução. 

 A maneira em que foram conduzidas as obras, sobretudo o processo violento 

(FIX, 2001) de demolição da favela Jardim Edith, causou algumas polêmicas. Um 

dos fatores que provocou as críticas era, segundo as famílias afetadas, a falta de 

informação. Desde os primeiros reassentamentos, muitos dos moradores afirmavam 

não serem informados detalhadamente sobre as opções disponíveis, especialmente 

as que foram relacionadas aos alojamentos e às habitações de interesse social (FIX, 

2001). A situação irregular do terreno lhes deixava em posição desigual nas 

mediações com a Prefeitura. Os moradores da favela não possuíam amplo 

conhecimento sobre seus direitos como cidadãos em contexto da legislação vigente 

como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que viabiliza usucapião se o prazo da 

posse do terreno é igual ou superior de dez anos, o que ocorreu em grande número 

das famílias, segundo os estudos da EMURB. Todavia, este argumento não é 

indiscutível, porque diante da Constituição Federal (Art. 191) e o Código Civil (Art. 

102) os terrenos públicos não podem ser objeto de usucapião e a grande parte dos 

terrenos ocupados pela favela pertencia ao Estado. 
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(...) existem posições contra e a favor da avenida [Jornalista Roberto 

Marinho] e da maneira como está sendo feita – é que há um elemento 

comum muito claro: a absoluta falta de informação. E isso deixa as pessoas 

desesperadas. “Vai ter obra ou não? Quando vai começar? Como é que vai 

ser minha vida?”. Acho que existe um problema muito sério da relação da 

Emurb, que é a responsável por essa obra, com os moradores da região, 

que, no mínimo, merecem ser informados. Mas o ideal é que pudessem 

participar dos processos de decisão e encaminhamento que estão sendo 

tomados sobre essa região. (ROLNIK, 2010a) 

 

 Além de proporcionar pleno acesso à informação, era recomendável que os 

moradores participem no processo decisivo. Não é apenas uma questão moral ou 

uma tentativa de assimilar o modelo de gestão mais cooperativa, consolidado pelo 

mecanismo de Orçamento Participativo. A realização de um acordo aceleraria e 

ordenaria o processo de reassentamentos.  

 A OUCAE abrange muitos empreendimentos de grande porte no vasto terreno 

na cidade (1400 hectares), todavia a complexidade do projeto não justifica 

plenamente o longo período em que a municipalidade está realizando estas tarefas. 

A execução da operação consiste em inúmeros reassentamentos e construção de 

milhares de unidades habitacionais, que é um processo altamente complexo, 

burocrático e implica algumas decisões impopulares por parte da Prefeitura. A forma 

em que foi realizado causou muitas críticas dos urbanistas, apontando as 

irregularidades e atrasos na construção dos novos conjuntos (o projeto do Jardim 

Edith levou 5 anos para ser realizado). Todavia, deve-se anotar que alguns dos 

atrasos foram provocados pela decisão dos moradores de permanecer no local, o 

que, segundo a Prefeitura, impedia rápida realização das obras. (O último barraco 

no terreno do conjunto Jardim Edith permaneceu no local após do começo das 

obras, dificultando o funcionamento do canteiro.) 

 A forma mais efetiva de executar os projetos de cunho social parece ser 

através de um diálogo. A população do Jardim Edith expressava sua insatisfação 

com as ações da Prefeitura principalmente nos períodos quando não houve muita 

preocupação de manter a comunicação com as famílias afetadas, como por 

exemplo, durante os reassentamentos realizados durante a construção da Via 

Expressa Água Espraiada em 1995 na gestão de Maluf ou em 2007 após um dos 
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incêndios da favela. O líder da Associação dos Moradores do Jardim Edith, Gerôncio 

Henrique Neto, afirmou em 2010 na entrevista para o Museu da Pessoa que durante 

a gestão da Marta Suplicy todas as decisões importantes relacionadas à favela 

foram discutidas, o que garantiu a colaboração e boa recepção das propostas, o 

líder da associação admitiu também que o acordo reconciliador firmado em 2008 e 

em 2010 viabilizou a saída pacífica dos moradores do Jardim Edith. 

 Analisando a trajetória da favela Jardim Edith, observamos uma luta contínua 

entre duas partes deste conflito, que criou dois lados opostos nesta discussão, um 

da população favelada e vários profissionais de arquitetura, criticando fortemente a 

forma de realização dos projetos e outro, representado pela Prefeitura e empresários 

da região, apoiando as ações como o caminho da melhoria da região. A formação 

destes polos pode criar o certo desequilíbrio no debate sobre a operação, 

transformando-o em um conflito. 

 Frequentemente as críticas de atuação da Prefeitura decorriam da 

comparação de realização dos projetos de cunho social com outro tipo de obras 

fazendo parte da OUCAE, em especial as obras viárias da região. A construção da 

Avenida Jornalista Roberto Marinho, Complexo Viário Real Parque (junto com a 

Ponte Octavio Frias de Oliveira), as pontes no Rio Pinheiros, obras de Companhia 

do Metropolitano de São Paulo e o projeto do túnel ligando Avenida Jornalista 

Roberto Marinho com a Rodovia dos Imigrantes (atualmente suspenso) geraram os 

custos em torno de bilhões de reais (SP URBANISMO, 2015), e consomem a maior 

parte dos recursos disponíveis da venda dos CEPAC, enquanto os relatórios do 

Grupo Gestor da OUCAE revelavam empenho menor na área de construção das 

habitações de interesse social, o que supostamente era uma prioridade de toda a 

operação.  

 A alta qualidade arquitetônica de alguns dos projetos de habitação de 

interesse social e sua localização também gerou vários questionamentos, 

provocados talvez pelo contraste desta nova atitude projetual com a prática anterior 

de implantação dos conjuntos nas áreas periféricas da cidade sem a infraestrutura 

urbana necessária. Frequentemente os proprietários protestaram contra a 

construção deste tipo de conjuntos na sua vizinhança preocupados com a possível 

desvalorização dos terrenos. 
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A reação contra essa iniciativa [o projeto da construção das habitações de 

interesse social no Jardim Edith] deixa a sensação de segregação, de 

desejo de limpar a vizinhança, da discriminação, do preconceito ou seria 

simplesmente o interesse imobiliário? (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

DO JARDIM EDITH, 2011) 

 

 É indiscutível reconhecer os direitos da população, que a partir da década de 

1970 veio morar na região (então de baixo valor imobiliário) do córrego Água 

Espraiada, enfrentando o risco de enchentes e contaminações. Diante da ameaça 

de demolição da favela, de forma natural a população se organizou para protestar 

contra esta decisão. Apesar de serem justificadas tanto as razões das famílias 

afetadas como as ideias de revitalização do terreno apresentadas pela Prefeitura, o 

problema pertinente neste conflito é decerto a forma em que estas mudanças foram 

implantadas. A abordagem de Raquel Rolnik (2010b) traz uma conclusão relevante 

nesta discussão, afirmando que não é válido esperar do mecanismo da operação 

urbana uma solução completa para os problemas da cidade e suas favelas, esta 

ferramenta não pode substituir a política habitacional consistente e a gestão do solo 

do município.  

 

Moral da história: precisamos de um planejamento em larga escala, 

promovendo o repovoamento includente da cidade, a inversão de seu modelo 

de mobilidade e de relação com sua geografia. Mas é necessário e urgente 

repensar os instrumentos de gestão do solo urbano, que foram desenhados 

única e exclusivamente a partir da produtividade econômica do solo e sua 

valorização. (ROLNIK, 2010b) 
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2. Conjunto residencial Jardim Edith. 

 

2.1. Introdução. 

 

O conjunto Jardim Edith está situado na zona sul do município de São Paulo, 

na Subprefeitura Pinheiros no bairro do Brooklin (distrito Itaim Bibi). Foi destinado 

para a população da antiga favela Jardim Edith que ocupava este terreno a partir da 

década de 1970.  O projeto faz parte da Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada e encontra-se dentro do perímetro da Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS1). Localizado no cruzamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a 

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, próximo à Ponte Octávio Frias de Oliveira, 

faz parte da zona nobre da cidade. No seu entrono situam-se vários prédios 

verticais, como WTC São Paulo, Hotel Hilton, Gran Estanplaza, sede da Rede 

Globo, e outras empresas de grande porte. 

 

Figura 21 – Localização do conjunto Jardim Edith no perímetro da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada e na subprefeitura do Município 

de São Paulo.  

Fonte: adaptado pela autora a partir de desenho da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (2015). 
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 O projeto foi o resultado da colaboração dos escritórios MMBB Arquitetos e 

H+F Arquitetos no período entre 2008 e 2013. Durante este tempo a área do 

conjunto diminuía paulatinamente e a proposta sofreu várias modificações, tanto nas 

tipologias dos blocos residenciais quanto nos equipamentos públicos. 

  Os arquitetos elaboraram quatro versões consecutivas, aperfeiçoando o 

projeto cada vez mais, desta forma a proposta final resultou em um conjunto de uso 

misto, com alto grau de diversidade das formas e qualidade arquitetônica, as 

caraterísticas raramente encontradas nas obras de cunho social com orçamento 

reduzido. Os autores demostraram que a habitação de interesse social pode ser 

inserida nas áreas nobres da cidade junto com as edificações de classe alta sem 

gerar conflitos e o efeito de exclusão. 

 

 

Legenda: 

A, B, C – Símbolos de quadras
19

: 

Figura 22 – Localização dos lotes ZEIS destinados para conjunto Jardim Edith.  

Fonte: adaptado pela autora  de Google Maps.  

                                            
19

 Os símbolos das quadras foram introduzidos pela autora com o objetivo de facilitar sua 
nomenclatura; ver capítulo 2.3. Introdução metodológica. 
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Figura 23 – Localização dos lotes do conjunto Jardim Edith no mapa do Plano 

Regional Estratégico da subprefeitura Pinheiros. 

Fonte: adaptado de SÃO PAULO (Cidade), 2004b. 
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Tabela 4 – Ficha técnica do projeto do conjunto residencial Jardim Edith.  

Autores: 

MMBB Arquitetos:          

Marta Moreira 

Milton Braga 

Fernando de Mello Franco 

Colaboradores: 

Eduardo Martini 

Marina Sabino 

Giovanni Meirelles 

Cecilia Góes 

Gleuson Pinheiro Silva 

Adriano Bergemann 

André Rodrigues Costa 

Maria João Figueiredo 

Martin Benavidez 

Naná Rocha 

Tiago Girao 

Guilherme Pianca 

Giselle Mendonça 

Eduardo Pompeo 

Rafael Monteiro 

Lucas Vieira 

H+F Arquitetos:  

Eduardo Ferroni 

Pablo Hereñú 

Colaboradores: 

Tammy Almeida 

Joel Bages 

Natália Tanaka 

Diogo Pereira 

Gabriel Rocchetti 
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Danilo Hideki 

Thiago Benucci 

Mariana Puglisi 

Luca Mirandola 

Thiago Moretti 

Luisa Fecchio 

Bruno Nicoliello 

Renan Kadomoto 

Carolina Domshcke 

Cliente: 

Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal da Habitação 

(SEHAB/HABI) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) 

Coordenador de projetos 

Luiz Fernando Fachini 

Localização: 

Av. Eng. Luís Carlos Berrini com Av. J. Roberto Marinho, São Paulo, São Paulo, SP 

Área construída: 

25.714 m2 

Estrutura: 

2008: Kurkdjian e Fruchtengarten Engenheiros Associados 

2010: Projetal Projeto Estrutural e Consultoria 

Fundações: 

Projeto 2008: MAG Projesolos Engenheiros Associados 

Projeto 2010: Portella Alarcon Engenheiros Associados 

Sondagem: 

Geosolo Geotecnia e Engenharia de Solos 

Instalações: 

PHE Projetos Hidráulicos e Elétricos 

Paisagismo: 

2008: Suzel Márcia Maciel 

2010: Ricardo Vianna - Bonsai Paisagismo 
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Orçamento: 

Nova Engenharia 

Construtora: 

Kallas Engenharia 

Gerenciadora: 

Consórcio Bureau Sistema PRI 

Consultorias: 

Projeto geométrico 

System Engenharia 

Impermeabilização 

Proiso Projetos e Consultoria de Impermeabilização 

Estrutura metálica 

Cia de Projetos 

Fornecedores: 

Esquadrias 

Trialux Esquadrias Metálicas  

Serralheria Arcobox 

Eucatex  

Elevadores 

Otis 

Tubulações 

Tigre e Amanco 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados obtidos em Portal Vitruvius (2013).  

 

O conjunto inclui três torres de 17 andares e dois blocos lâminas de cinco 

andares (sendo os dois últimos ocupados pelos apartamentos tipo duplex), no total 

são 252 unidades. O projeto prevê também os serviços e equipamentos coletivos 

como o restaurante-escola, a unidade básica de saúde (UBS) e a creche, além 

disso, no nível térreo e no primeiro andar foi elaborada uma área condominial. Neste 

nível estão interligados todos os prédios do lote, criando a sensação de 

uniformidade do conjunto, articulando, ao mesmo tempo, suas partes de usos 

diferentes. Este cuidado com as correlações entre os diferentes tipos de espaços, 
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junto com o caráter compacto do empreendimento realizado no terreno de 9,3 mil 

metros quadrados20, são umas das caraterísticas mais importantes deste projeto. 

A elaboração da proposta foi um processo complexo, os autores tinham que 

reconciliar várias orientações, entre outras as diretrizes da SEHAB, da CET, a 

legislação vigente relacionada à habitação de interesse social (HIS), Zona Especial 

de Interesse Social e a área da OUCAE. Ademais, os autores tinham que levar em 

conta as necessidades dos futuros moradores expressadas durante as audiências 

públicas. 

 Atendendo as diretrizes o os requisitos técnicos, os arquitetos da MMBB e 

H+F Arquitetos deram a mesma atenção á composição arquitetônica do conjunto, o 

que reflete-se sobretudo nas paletas cromáticas utilizadas no projeto, no tratamento 

das fachadas, e nos detalhes arquitetônicos. Apesar dos significativos limites de 

custo e de espaço disponível para o projeto, o empreendimento apresenta alto valor 

estético e funcional que será objeto desta análise nos próximos capítulos. 

 

2.2. A luta da população da favela Jardim Edith pelo direito de moradia. 

 

 

Figura 24 – Fotografia da favela Jardim Edith com a área ZEIS marcada (2007).  

Fonte: adaptado pela autora a partir da imagem de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

                                            
20

 Área total dos lotes, não incluindo circulação viária, extraída pela autora do projeto de H+F 
Arquitetos; MMBB Arquitetos (2013). 
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O conjunto de habitações de interesse social situa-se no terreno da antiga 

favela Jardim Edith que em 1995 ocupava uma vasta área de aproximadamente 

68mil metros quadrados nos terrenos entre a Marginal Pinheiros e a Avenida 

Engenheiro Luís Carlos Berrini, concentrando a população em torno de 12 mil 

pessoas (FIX, 2001).  

A população favelada desta região sofreu várias etapas de reassentamentos 

descritos previamente no capítulo 1.2.2. (Evolução das concepções: 1964 – 2001). O 

primeiro momento em que a área ocupada pela favela foi radicalmente diminuída foi 

marcado pela construção da Via Expressa Água Espraiada (hoje denominada de 

Avenida Jornalista Roberto Marinho), seu primeiro trecho foi entregue em 1995 e a 

grande parte dos moradores do Jardim Edith tinham que deixar suas casas para 

liberar a faixa de obras viárias. Foi naquele momento quando os habitantes 

receberam três propostas alternativas, a primeira foi a mudança para os conjuntos 

de habitações de interesse social (na época no Jardim Educandário) precedida pela 

estadia nos alojamentos temporários. As outras opções consistiam na ajuda de 

custo em valor de R$ 1.500 ou uma passagem para a terra natal (FIX, 2001). Até 

1995 os moradores ainda não estavam bem organizados na sua luta contra a 

decisão dos reassentamentos, algumas famílias buscavam ajuda de advogados ou 

líderes da comunidade, porém ainda não tinham muita influência nas decisões 

tomadas respeito á favela. 
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Figura 25 – Favela Jardim Edith – esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

e Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini (2007).  

Fonte: H+F Arquitetos, 2007 

 

 

Figura 26 – Favela Jardim Edith em 2007, vista das facahdas na  Avenida 

Jornalista Roberto Marinho.t  

Fonte: H+F Arquitetos, 2007 
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Em 2001, durante a gestão da Marta Suplicy, foram aprovados a Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada (Lei n° 13.260 de 28 dez. 2001) na sua nova 

fórmula e abrangência e o Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257 de 10 jul. 2001), um 

ano depois entrou em vigor o Plano Diretor Estratégico (Lei n° 13.430 de 13 set. 

2002), que estabeleceu neste terreno uma Zona Especial de Interesse Social, 

garantindo a urbanização da favela e o direito dos moradores de permanecerem no 

local. Desta forma o governo responsabilizou-se pelo financiamento da construção 

das novas habitações. Segundo o depoimento do líder comunitário Gerôncio 

Henrique Neto, apesar da operação urbana ter sido aprovada, em 2001 o 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) tentou retirar os assentamentos, 

oferecendo o valor de R$ 3.00021 para os moradores que aceitassem a proposta, no 

total foram 39 famílias que decidiram sair da favela naquele momento. Na procura 

de um maior esclarecimento da ação a comunidade decidiu se comunicar com o 

presidente do DER que aconselhou a criação de uma associação que facilitaria a 

comunicação com a Prefeitura. Ao mesmo tempo o grupo dos moradores entra com 

ação na justiça contra o DER. Infelizmente, o processo foi indeferido (devido a um 

erro na documentação submetida pelo grupo de moradores e Gerôncio Henrique 

Neto não pode prestar depoimento durante o processo). Desta forma em 2002 foi 

criada a Associação dos Moradores do Jardim Edith, um instrumento mais eficiente 

na luta pelo direito de moradia liderada por Gerôncio Henrique Neto, que podia 

participar nas reuniões do conselho gestor da OUCAE. A fim de garantir que sua voz 

seja ouvida, a organização criou também uma página web relacionada a esta luta, 

(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM EDITH). No ano seguinte o Grupo 

de Gestão aprovou 1.800 unidades habitacionais, 1.200 destinadas para a favela 

Morro do Piolho e 600 para a população do Jardim Edith, naquela época, segundo a 

associação dos moradores, houve um pouco mais que 500 famílias morando lá. 

Durante a gestão da Marta Suplicy foi introduzido um novo olhar para a questão dos 

moradores da favela, tentando reverter a antiga política de eliminação dos 

assentamentos irregulares nas áreas valorizadas sem tomar as medidas que 

solucionariam a origem do problema. O símbolo desta atitude, segundo a população 

do Jardim Edith, seria a atuação da Prefeitura durante a construção do primeiro 

                                            
21

 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à Museu da Pessoa publicada em 7 jul. 2010. 
Disponível em: <http://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/historia/geroncio-henrique-neto-48590>. 
Acesso em 3 mar. 2015. 
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trecho da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Apesar de que as propostas 

elaboradas durante a gestão da Marta Suplicy mostravam a preocupação com a 

problemática social e contavam com o apoio dos moradores, até 2005 os projetos 

não saíram do papel.  

 Em 2005 foram iniciadas as obras do Complexo Viário Real Parque 

constituído para Ponte Octávio Frias de Oliveira e duas vias elevadas que ligam a 

Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Marginal Pinheiros, induzindo aos 

reassentamentos subsequentes dos favelados (a ponte foi entregue finalmente em 

2008). Na faixa destinada ao canteiro de obra (de aproximadamente 1.500m²) 

moravam então 199 famílias. Após as remoções permaneceram 644 famílias no 

local (JARDIM, 2009). Naquela época houve muita pressão para procurar as 

soluções mais econômicas, a Prefeitura tentou encontrar os terrenos mais baratos 

para reassentar a favela Jardim Edith.  

 Em 2007 a favela Jardim Edith sofreu um incêndio que atingiu uma área cerca 

de 400 metros quadrados e estimava-se que deixou 128 famílias desalojadas 

(PREFEITURA, 2007). Segundo a Prefeitura, este incidente resultou em uma 

decisão definitiva da necessidade de rápido processo de reassentamento. Portanto, 

foram ofertadas às famílias cheques-despejo no valor de R$ 5.000,00 como ajuda 

nas despesas de mudança ou de volta para a cidade de origem, outra possibilidade 

consistia em financiamento da compra de um imóvel em valor de até R$ 8.000,00 

em área pública escolhida pelo morador ou a aquisição de uma carta de crédito, que 

viabilizaria a aquisição de um imóvel da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional Urbano (CDHU). Não houve muito interesse na terceira opção devido à 

grande distância entre a localização atual e as moradias disponíveis oferecidas aos 

favelados, ou seja na região de Campo Limpo. Segundo o cadastro da SEHAB de 

2007 apenas 644 famílias permaneceram no local, todavia as estimativas dos 

moradores da favela apresentavam um número maior, de cerca 800 famílias. O líder 

da associação dos moradores apontou a prática comum dos moradores da favela de 

chamar os outros familiares e construir divisórias dentro dos barracos existentes a 

fim de aumentar o número de domicílios e conseguir mais cheques de recompensa. 

Todavia, os moradores justificaram que exerceram esta prática “porque ninguém 
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acreditava que ia ter moradia aqui”22. De acordo com as informações fornecidas pela 

Associação de Moradores do Jardim Edith na sua página web oficial, 396 famílias 

aceitaram a proposta da Prefeitura e saíram da favela. A maior parte optou pelo 

cheque-despejo, apenas 77 famílias preferiu a oferta de moradias nos outros 

conjuntos habitacionais. 420 famílias decidiram continuar no local (ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO JARDIM EDITH, 2009a).  

 Depois do incêndio de 2007 (foi o terceiro incêndio na favela),  suspeitou-se 

que foram os próprios moradores que o provocaram para conseguir ajuda financeira 

da Prefeitura, mas, como explicou Gerôncio Henrique Neto, as acusações eram 

falsas porque caso os incêndios fossem provocados intencionalmente, o culpado 

mais provável seria alguma instituição interessada em desocupar a área23.  

 Em 2006 foi criada a instituição da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo (Lei Complementar n° 988 de 9 jan. 2006). Também nesta época a promotora 

Claudia Beré da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Estado de São 

Paulo ofereceu-se a ajudar aos moradores a entrar com ação na justiça junto com a 

defensoria. Deste modo o movimento conseguiu o apoio maior e em novembro de 

2007 a associação entrou com o processo. 

 O secretário da CDHU apresentou a proposta de reassentar as famílias para 

o conjunto no Campo Limpo, com 444 unidades quase prontas (e 508 no total). A 

resposta do Gerôncio foi imediata: “Não, o direito do morar é no Jardim Edith, lá [...] 

foi feito para a comunidade do Campo Limpo, entrega para eles”24. A pesar disso 

muitas pessoas queriam aceitar esta opção, não acreditando que a prefeitura 

realmente iria construir as habitações no Jardim Edith. A CDHU insistia 

continuamente, mas o líder comunitário, tendo o apoio da Defensória Pública 

conseguiu convencer a população a não aceitar.  

 No ano seguinte a associação obteve uma liminar judicial favorável à 

suspensão das remoções. O primeiro acordo firmado em setembro de 2008 (e o 

segundo em maio de 2010) entre a Prefeitura do Município de São Paulo, a 

Defensoria Publica, o Ministério Publico e a Associação de Moradores do Jardim 

                                            
22

 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à autora em 23 jul. 2015 
23

 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à autora em 23 jul. 2015 
24

 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à autora em 23 jul. 2015 
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Edith garantia a construção das unidades habitacionais no mesmo local onde 

situava-se a favela, a Prefeitura prometeu também incluir no projeto uma creche, um 

restaurante-escola e uma Unidade Básica de Saúde.  

 O acordo resultou numa saída pacífica da população da favela Jardim Edith 

do local em troca da garantia de direito às habitações no novo conjunto construído 

na esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Avenida Engenheiro Luís 

Carlos Berrini. Segundo Gerôncio Henrique Neto o acordo previa também uma bolsa 

para as famílias que após da saída da favela iam alugar um imóvel no valor de até 

R$ 500,00 por mês. Os cadastrados tinham que procurar a moradia temporária e 

submetê-la à aprovação da Prefeitura. Esta ajuda de custo iria ser subsidiada 

durante o período de dois anos até a  finalização da obra, mas na prática o conjunto 

foi construído somente cinco anos depois, em 2013. Houve também os atrasos da 

parte dos moradores do Jardim Edith. A saída do local deveria ocorrer até fevereiro 

de 2009, porém ainda em maio a Prefeitura afirmou que 43 famílias permaneciam no 

terreno. 

 “O prazo dado para as famílias desocuparem a área era 8 de fevereiro de 

2009, mas, infelizmente, muita gente não conseguiu alugar outras casas e continuou 

por lá”, afirmou o líder da Associação dos Moradores do Jardim Edith Gerôncio 

Henrique Neto (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM EDITH, 2009b). 

 Os moradores da favela que permaneceram no local reclamavam das 

condições provocadas pelas obras, apontando no problema da sujeira acumulada e 

o risco de desabamentos. As demolições dos barracos vizinhos podiam apresentar 

um perigo devido ao caráter irregular das autoconstruções. Durante este período um 

homem de 55 anos morreu no local, a Associação dos Moradores do Jardim Edith 

afirmou que a morte ocorreu por causa do desabamento de um muro. Todavia, 

segundo o comunicado oficial da Prefeitura o homem estava embriagado quando 

tentou retirar uma calha do seu imóvel. Segundo a Secretaria de Habitação, naquele 

momento não estava ocorrendo o processo de demolição no local. 

 Paralelamente, desde 2008 começou a ser elaborado o projeto do conjunto de 

habitação de interesse social, que primeiramente ia ocupar toda a área ZEIS 

delimitada no Plano Diretor Estratégico (ver figura 23). 
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 Até o final de 2009 todas as famílias sairiam da favela com exceção do 

pipoqueiro José Marcos Carneiro de Santana. 

 Em 2010 o projeto previa só 240 unidades (54% menos em relação à primeira 

proposta), o que causou polêmicas entre os moradores cadastrados, que então 

eram 274 pessoas. Outro assunto questionado era a área descartada do projeto, o 

terceiro lote não incorporado na versão final do empreendimento (lote B, ver figura 

27). Apareceram as sugestões de voltar à opção antiga, que incorporava todos os 

lotes da ZEIS devido à maior demanda pelos apartamentos. Ao mesmo tempo 

surgiram menores protestos dos vizinhos que ocupavam os lotes próximos à antiga 

favela Jardim Edith. 

 

[...] eles querem que não sejam mais utilizados os terrenos, ao lado de suas 

casas, lotes que ficam na Rua Charles Coulomb com Av. Eng. Luís Carlos 

Berrini e com a Rua Michel Faraday, estes terrenos são públicos e 

pertencem principalmente a Fazenda do Estado. Este local antes era 

ocupado por NÓS moradores da favela, que a desocupamos pacificamente 

para a construção dos nossos conjuntos habitacionais. Alegam que irá 

desvalorizar seus imóveis, especialmente após o interesse de construtoras 

pela aquisição do quarteirão inteiro, apesar dos  terrenos não pertencerem a 

eles. (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM EDITH, 2011) 

 

 Em resposta às queixas o número das unidades disponíveis no projeto 

aumentou para 252 (versão atual), todavia a Prefeitura não optou pela incorporação 

do terceiro quarteirão ao conjunto habitacional. Desta maneira as obras finalmente 

podiam começar. 

 Em junho de 2012 o último barraco da favela Jardim Edith foi demolido. Era 

um imóvel do pipoqueiro José Marcos Carneiro de Santana e situava-se no terreno 

público. Ele não quiz sair da favela junto com o resto dos moradores e decidiu entrar 

com ação judicial de usucapião (atualmente está morando no outro conjunto das 

habitações de interesse social no perímetro da OUCAE). 

 Ainda em dezembro de 2012 a Prefeitura entregou os primeiros 92 

apartamentos. A obra foi finalizada completamente em 2013 e disponibilizada para 
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os moradores pelo preço acessível de 17% de renda familiar mensal pago durante 

25 anos.  

 Desde o momento da aprovação do Plano Diretor Estratégico (durante a 

gestão da Maria Suplicy em 2001) que garantiu a urbanização da favela até a 

conclusão do projeto os moradores tinham que esperar o período de 12 anos, dos 

quais cinco anos foram necessários para elaboração e execução do projeto. 

Segundo a Associação de Moradores do Jardim Edith hoje ainda restam 91 famílias 

da antiga favela que continuam sem moradia, usando o recurso do Aluguel Social. 

 Decerto foi um processo excessivamente longo, apesar de que justificado 

pelas exigências do processo burocrático, as desapropriações e os reassentamentos 

das famílias afetadas. Também a criação do programa do conjunto e seu 

aperfeiçoamento conduzido pelos escritórios de arquitetura, junto com o longo 

processo de aprovações consumiram grande parte deste tempo. Nos próximos 

capítulos pretende-se tratar do assunto do ponto de vista das dificuldades que 

encontraram os arquitetos durante o processo criativo e na execução do projeto. 

 

2.3. Introdução metodológica 

 

 O objetivo do trabalho é analisar a trajetória do projeto desde a primeira fase 

até a sua forma final. Para este fim divide-se este estudo em quatro partes que 

correspondem às quatro versões principais que foram elaborados entre 2008 e 

2013. Não obstante, é importante sublinhar que neste período poder-se-ia identificar 

inúmeras variações de cada projeto, todavia, para facilitar esta análise foram 

selecionadas somente as propostas finais, apresentadas para aprovação da SEHAB. 

O trabalho usa a mesma nomenclatura dos projetos que foi utilizada pelos arquitetos 

e atribui a cada versão o número de ordem: 1, 2, 3 e 4 elaboradas nos seguintes 

períodos: 2008, 2008-2009, 2010 e 2011-2013.  

 A análise de cada um destes projetos é submetida aos mesmos critérios, o 

que ajuda na sua comparação final. Os capítulos são divididos em seis partes 

principais, que correspondem às escalas diferentes do conjunto: 
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 Organização das quadras. 

 Blocos residenciais 

 Unidades habitacionais 

 Áreas de uso coletivo 

 Composição arquitetônica e qualidade estética 

 Quadro síntese do projeto 

 

 A fim de facilitar a leitura da análise, no começo dos capítulos coloca é 

colocado um símbolo da planta do conjunto com as áreas estudadas marcadas na 

cor vermelha. 

  A análise da distribuição das quadras e implantação dos prédios no conjunto 

explica as premissas que regeram a organização do espaço nos lotes, mostrando a 

relação entre as áreas de uso público, semipúblico e residencial. Na distribuição 

antiga das quadras usa-se as siglas simples: “A”, “B”, “C” e “D” (ver figura 27), 

aproveitando-as para a nomenclatura dos novos lotes, propostos em cada versão 

(por exemplo: A1, A2, B1, B2). Desta forma a localização do lote torna-se mais fácil.  

  

 

Figura 27 – Planta de situação – distribuição das quadras incluidas no perímetro 

da ZEIS.  

Fonte: adaptado pela autora de Google Maps. 
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 O critério seguinte trata da estrutura dos blocos residenciais. Analisa-se as 

tipologias propostas, o sistema de circulação, os módulos e os componentes dos 

prédios.  

 A análise das unidades habitacionais também está dividida em tipologias e 

cada uma delas é estudada separadamente, levando em conta vários fatores, como 

sua área útil, organização de espaço, caraterísticas dos ambientes, adaptação para 

as necessidades do deficiente físico e outras. Paralelamente realiza-se a leitura das 

áreas de uso coletivo e os equipamentos públicos, que foram introduzidos dentro do 

perímetro do conjunto desde a primeira versão do projeto, porém sua relação com 

os blocos residenciais sofreram muitas alterações.  

 O capítulo sobre a composição arquitetônica e valores estéticos do projeto 

envolvia uma análise mais desafiadora e complexa, porque o processo requer a 

atitude possivelmente objetiva e mensurável no âmbito do caráter mais abstrato. 

Todavia, não se pretende partir da definição técnica da composição arquitetônica ou 

artística e com base nela analisar cada um dos seus elementos separadamente. O 

trabalho segue o modelo da gradativa aproximação de escalas e aponta as 

caraterísticas formais dentro desta hierarquia. Descrevendo as relações e os meios 

pelos quais dispõe o arquiteto trabalhando com a quadra, prédio e unidade 

habitacional. É importante sublinhar que durante cinco anos não mudou somente o 

conteúdo do projeto, mas também seu nível de elaboração. As primeiras versões 

ainda não contêm as informações tão detalhadas sobre as formas e paletas 

cromáticas como as últimas propostas. 

 O passo final consiste na criação de um quadro síntese, que inclui as 

informações mais importantes sobre cada projeto. O trabalho une todos os quadros 

no capítulo 2.7.6. (Quadro síntese de todas as versões do projeto), criando uma 

forma de resumo do projeto e mostrando sua evolução no tempo em forma de uma 

grande tabela.  Pretende-se utilizar os valores numéricos e a nomenclatura original 

do projeto arquitetônico, todavia no caso da falta ou alto grau de complexidade de 

algumas informações a autora introduz os termos próprios, sinalizando esta 

informação na legenda da tabela.  
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 Os desenhos esquemáticos que representam o modelo da distribuição do 

espaço (no nível quadra, bloco e apartamentos) seguem as proporções reais, 

todavia são propositalmente simplificados. Devido á falta de informação da área 

construída nas primeiras versões do projeto, para evitar os possíveis erros na 

medição, utiliza-se o termo da área coberta, entendida como a área delimitada pelas 

coberturas de todas as edificações no conjunto com o fechamento de pelo menos 

duas paredes. 

 

Figura 28 – Esquema de organização do espaço na escala do conjunto – 

distribuição dos lotes antiga (exemplo). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Figura 29 – Esquema de organização do espaço na escala da quadra – 

distribuição dos lotes proposta no projeto (exemplo). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Figura 30 – Esquema de organização do espaço na planta na escala da unidade 

habitacional (exemplo).  

Fonte: elaborado pela autora. 
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 O trabalho utiliza os seguintes símbolos que caracterizam a organização do 

espaço na planta dos prédios: 

Bloco tipo lâmina com agrupamento de duas unidades habitacionais e um 

módulo central de circulação vertical alinhados em uma faixa 

Bloco tipo lâmina com unidades habitacionais e os módulos de circulação 

vertical alinhados em uma faixa ao longo de um corredor externo.  

Bloco tipo lâmina com unidades habitacionais e os módulos de circulação 

vertical alinhados em duas faixas com um corredor central. 

 Bloco composto por três faixas: uma central da planta livre e dois corredores 

nas laterais do bloco 

 Bloco composto por quatro faixas: uma lateral da planta livre e duas 

subdivididas - central e lateral com um corredor entre elas 

 Bloco composto por três faixas: uma central da planta livre de circulação e duas 

faixas subdivididas nas laterais do bloco 

Bloco composto por quatro faixas: duas centrais subdivididas e dois corredores 

nas laterais do bloco 

 Bloco tipo torre composto por quatro unidades habitacionais com um módulo 

central de circulação vertical e um corredor na parte lateral do bloco 

 Bloco tipo torre composto por quatro unidades habitacionais com dois módulos 

centrais de circulação vertical e um corredor na parte lateral do bloco 

  Bloco com organização de espaço ao redor de um pátio central. 

 

Figura 31 – Símbolos da organização do espaço na planta dos edifícios. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Módulo residencial 

 

Módulo de circulação 
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 Existe grande variedade de tipologias dos blocos e unidades habitacionais 

empregadas no projeto. Os símbolos das plantas têm como objetivo evidenciar as 

relações entre os grupos dos ambientes de uso diferente, portanto suas proporções 

são apenas aproximadas. 

 Na análise dos projetos utiliza-se o termo de número médio das pessoas 

morando em uma unidade do conjunto - m [pessoas/unidade], que é calculado a 

partir dos dados obtidos do projeto arquitetônico (desenhos de plantas de cada 

tipologia) e tem o caráter estimativo. Com a base deste número também é calculada 

a densidade residencial, entendida como a relação entre a população do conjunto e 

a área total ocupada pelos lotes de uso residencial ou misto com a predominância 

de uso residencial, segundo a seguinte fórmula: 

 

  
    

 
 

D – densidade residencial [pessoas/m²] 

m – número médio de pessoas por uma 

unidade habitacional  

P – população 

A – área total das quadras de uso residencial 

(ou misto) 

 

2.4. Primeira versão do projeto. 

 

 

Figura 32  – Perspectiva do conjunto Jardim Edith - primeira versão do projeto.  

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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2.4.1. Organização das quadras. 

 

  

Figura 33  – Planta de situação da primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 O primeiro projeto foi elaborado em 2008 para a área inteira da ZEIS 

delimitada pelo Plano Diretor Estratégico. Como podemos observar na figura 27, 

foram utilizadas três quadras existentes, uma paralela à Avenida Jornalista Roberto 

Marinho (chamada para fins deste trabalho de quadra A) e a segunda paralela à Rua 

Charles Coulomb (B), o projeto também previa uso de um fragmento da terceira 

quadra (C) ao lado da praça verde, incorporando-a funcionalmente ao conjunto. Os 

lotes da área delimitada pertenciam à Secretaria da Fazenda do Estado, DER e 

PMSP (Prefeitura do Município de São Paulo).  

 O parcelamento das quadras é modificado. Os autores optam pela clara 

divisão entre a parte residencial e pública, situando as habitações na parte central e 

os equipamentos nas laterais do conjunto (o equipamento educacional foi localizado 

próximo à Praça Arlindo Rossi). Desta forma as habitações são distribuídas de 

maneira mais concentrada para poder utilizar a faixa ao longo da Avenida Berrini 

para o uso público, aproveitando sua boa localização. 

Av. Jornalista Roberto Marinho 
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 As duas quadras centrais possuem no seu interior as áreas condominiais 

destinadas para esporte e lazer. O nível térreo do conjunto é destinado às atividades 

coletivas e comércio. Inicialmente os arquitetos decidiram não implantar o 

estacionamento interno ao conjunto, acreditando que seu uso seria dispensável no 

caso da habitação de interesse social porque o espaço que ocuparia poderia ser 

aproveitado de forma melhor. Todavia afinal os autores do projeto optaram pela 

inserção de dois estacionamentos, depois de estudar o material dos levantamentos 

realizados pela Prefeitura, que indicava alto índice de usuários de carro na antiga 

favela, sobretudo como meio de trabalho (por exemplo no caso dos taxistas). Na 

planta estes estacionamentos criaram uma divisão formal das quadras na parte norte 

e sul com tipologias e alturas dos prédios diferentes. São desenhados para 100 

vagas descobertas, o que resultou em média de 0,19 vagas por um apartamento 

(que é igual à relação de mais de cinco famílias por uma vaga). 

 

 

Símbolos de quadras:  

A1, A2 – HIS; B, A3 – Equipamentos públicos; D – Praça pública existente
25

. 

Figura 34  – Planta de implantação do conjunto - primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

                                            
25

 Os símbolos das quadras foram introduzidos pela autora com o objetivo de facilitar sua 
nomenclatura; ver capítulo 2.3. Introdução metodológica. 
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 Todos os prédios residenciais apresentam a tipologia de lâmina, todavia 

observamos dois tipos principais dos blocos - A e B, com os sistemas de circulação 

distintos. O conjunto reúne 528 unidades no total e a densidade residencial em torno 

de 0.10 pessoas por 1m². A estrutura das edificações é de concreto armado com as 

paredes de alvenaria, porém, a fachada é composta pelos elementos pré-moldados 

em “c” formando um armário baixo nos interiores dos apartamentos e criando as 

faixas horizontais e suporte para as janelas. O uso dos painéis pré-fabricados de gel 

polímero permite aumentar o espaço do apartamento sem exceder o limite da área 

útil de 50m² (estabelecido no Decreto nº 44.667, de 26 de abril de 2004, Art.32). A 

inspiração desta solução os arquitetos encontraram nas obras de João da Gama 

Filgueiras Lima e no projeto do conjunto Zezinho Magalhães Prado. A ideia de usos 

dos elementos pré-moldados, que geralmente atribuem a função dos armários 

baixos, será mantida e mais detalhada na próxima versões do projeto.  

 

 

Figura 35  – Esquema de circulação vertical do bloco A - primeira versão do 

projeto.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Os cinco edifícios tipo A situados paralelamente na parte sul das quadras 

residenciais (mais próximos à Avenida Jornalista Roberto Marinho) com a orientação 

2.4.2 Blocos residenciais 
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leste-oeste têm 10 andares com o nível térreo destinado para o uso comum. Devido 

à sua altura, (que ultrapassa o número de quatro andares) estão equipados com 

elevadores, todavia, foram propostas apenas três paradas, o que é motivado pela 

necessidade de redução de custos das portas, botoeiras e diminuição da área de 

circulação necessária para o acesso confortável para os elevadores. O prédio é 

desenhado com o módulo principal de aproximadamente 6,3 metros que é composto 

por sete painéis pré-fabricados (90 centímetros de largura cada um) inseridos na 

fachada do prédio. 

 A planta-tipo do bloco A contem em total 80 unidades, divididas em oito por 

um andar e agrupadas em uma faixa única com um tronco central de comunicação 

vertical atrevés dos elevadores com as paradas no terceiro, sexto e nono andar onde 

está inserido um corredor externo que leva às escadarias com acesso direito aos 

apartamentos..  

 

Figura 36 – Planta-tipo do bloco A – primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 A parte norte das quadras é ocupada por dois prédios tipo lâmina de oito 

andares com orientação norte-sul. O esquema de distribuição do espaço deles é 

semelhante, a diferença consiste apenas no seu cumprimento. Em cada planta as 

habitações menores estão posicionadas nas laterias do bloco e as unidades maiores 

agrupadas centralmente e interditadas pelas escadas. O bloco B1 possui em total 80 

unidades divididas em grupos de 10 em cada andar. Duas escadarias com 

elevadores levam aos apartamentos por um longo corredor externo situado em cada 

andar. O bloco B2, menor, possui 24 unidades divididas em 6 unidades por cada 

andar (todos os níveis têm acesso ao elevedor). É articulado por três módulos 

estruturais, o primeiro é regido pela área de comunicação vertical e os outros dois 
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definidos pelos apartamentos situados simetricamente na parte central e lateral do 

bloco. 

 

 

Figura 37 – Planta tipo do bloco B1 – primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 

Figura 38  – Planta tipo do bloco B2 – primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

2.4.3. Unidades habitacionais 

 

 No projeto encontramos cinco tipologias das unidades habitacionais. As 

maiores diferenças observamos no sistema de circulação interna, que inclui tanto os 

esquemas muito simples e econômicos (tipologia 1) quanto os modelos mais 

complexos (tipo 2 e 5). Os apartamentos possuem também as plantas com as 

proporções diferenciadas. 

 O projeto dispõe apenas duas unidades com um ou dois dormitórios, que 

pode não satisfazer às necessidades de todas as famílias. A média de pessoas 

morando em um apartamento é estabelecida para 3,4926, o que em alguns casos 

pode resultar o número insuficiente. Não obstante as unidades propostas são 

bastante amplas, com os ambientes distribuídos de forma confortável para usuário, 

com o cuidado de fornecer boa ventilação das áreas molhadas. 

                                            
26

 [pessoas/1 unidade]; um resultado médio obtido em todo o conjunto, calculado pela autora na base 
do projeto de H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos (2013). 
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 O bloco A, devido à solução de circulação mais complexa, possui três 

tipologias de unidade habitacionais, cada uma possibilita ventilação cruzada e boa 

iluminação de todos os ambientes internos. 77% dos apartamentos no conjunto 

pertencem à tipologia 1, 2 e 3, cuja área útil esta entre 37 e 48 metros quadrados.  

 O primeiro tipo de apartamento, situado nos andares sem acesso direto ao 

elevador, tem o espaço construído na base de duas faixas, a primeira próxima ao 

acesso, constituída pela sala de estar, a cozinha e um banheiro e a segunda faixa, 

mais distante do acesso, inclui dois dormitórios. Devido ao limite de 50m² a área de 

circulação é reduzida ao mínimo, porém, encontramos na planta uma variedade dos 

equipamentos necessários para que os moradores possam realizar todas as 

atividades diurnas. Os dormitórios estão equipados com armários e mesas, a sala de 

estar é suficientemente ampla para atender as necessidades das famílias maiores. A 

cozinha conta com a ampla superfície de bancadas e uma área de serviço. No total 

foram previstas 290 unidades deste tipo no conjunto. 

 

 

Figura 39 – Planta do apartamento tipo 1, bloco A - primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

. 

 

6.3 m         
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 Nos andares com o acesso direto aos elevadores os apartamentos são 

menores, considerando a necessidade de implantação de um corredor conectando 

as áreas de circulação vertical com as unidades habitacionais. Ao longo da fachada 

com os acessos aos apartamentos estão situadas a cozinha com área de serviço e a 

sala de refeições, o banheiro ocupa o núcleo central, sem entrada de luz natural. Em 

comparação à tipologia anterior, o apartamento tipo 2 precisa da área de circulação 

maior, outra diferença neste caso é a cozinha mais fechada, o que pode ser uma 

vantagem,  se for necessário separar as atividades em ambientes diferentes (na 

versão final do projeto os moradores tendem a construir as paredes entre a cozinha 

e a sala de estar nos apartamentos sem estas divisórias) .  

 

 

Figura 40 – Planta do aparatamento tipo 2, 

bloco A - primeira versão do 

projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a 

partir do desenho de H+F 

Arquitetos; MMBB Arquitetos, 

2013. 

 

Figura 41 – Planta do aparatamento tipo 3, 

bloco A - primeira versão do 

projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir 

do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

  

 A tipologia 3 é dedicada para os deficientes físicos. Existem 16 unidades que 

atendem a estas condições (3.03% de todas as unidades), cumprindo a norma do 

art. 49. do Decreto nº 44.667, de 26 de abril de 2004 sobre os conjuntos verticais. A 

6.3 m         6.3 m         
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distribuição do espaço é parecida como na tipologia 2, todavia o banheiro situa-se 

do lado da fachada com as portas de  acesso aos apartamentos, portanto pode ser 

ventilado naturalmente. Na mesma região encontra-se a cozinha. Os modelos de 

circulação nas tipologias 2 e 3 são muito similares. As diferenças observamos 

apenas em dimensionamento dos espaços em conformidade com as normas 

referentes às necessidades do deficiente físico. 

 Nos blocos tipo B foram propostas duas tipologias, distribuídas igualmente em 

cada andar. O tipo 4 representa os apartamentos maiores, posicionados 

centralmente no prédio, sempre emparelhados com suas versões espelhadas. Ao 

longo da fachada sul, com o corredor externo, foram situadas a área de serviço, a 

cozinha e a sala de refeições. Junto com a fachada norte composta pelos pré-

fabricados encontram-se os dormitórios e a sala de estar. O banheiro ocupa o 

espaço entre estas duas áreas e não possui nenhuma entrada de luz. Esta tipologia 

aproveita bem a iluminação, a área é visivelmente dividida na parte privada e de uso 

comum, os autores tiram partido da estrutura da fachada norte dotando os 

dormitórios de armários. Nos dois blocos tipo B foram desenhadas 96 unidades 

desta tipologia com a área de 48,20 m².  

 A tipologia 5, situada nas laterais do prédio, tem a forma mais alongada em 

comparação com a tipologia anterior por causa de inclusão do espaço ocupado pelo 

corredor nas unidades centrais. A iluminação do apartamento ocorre sobretudo 

através das fachadas orientada para oeste (e leste nas unidades com a planta 

espelhada)com as aberturas horizontais em forma das janelas em fita, lá estão 

situados dois dormitórios, sala de estar e área de serviço. Junto com a área de 

serviço encontra-se a cozinha com a janela na fachada sul. Devido à sua forma 

alongada o apartamento possui a área de circulação mais cumprida, também o 

espaço destinado para as refeições não é muito iluminado. O ponto positivo desta 

tipologia é a possibilidade de ventilação nas três fachadas, também nas áreas 

molhadas como a lavanderia e banheiro. Nos dois blocos B estão propostas 32 

unidades tipo 5 com a área útil de 42,00 m². 
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Figura 42 – Planta do apartamento tipo 4, 

bloco B - primeira versão do 

projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir 

do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

 

Figura 43 – Planta do apartamento tipo 5, 

bloco B - primeira versão do 

projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a 

partir do desenho H+F 

Arquitetos; MMBB Arquitetos, 

2013. 

                          

 

 Nesta etapa projetual ainda não estão detalhados os serviços públicos 

incluídos no projeto de conjunto. Todavia, sua presença é uma das prioridades do 

projeto desde as primeiras concepções. Os autores avaliaram as áreas necessárias 

para as edificações de uso coletivo e estabeleceram sua distribuição no terreno.  O 

edifício educacional (planejado como uma creche) foi situado na quadra A3 e 

interligado com a praça verde. Os outros serviços encontram-se na parte lateral do 

complexo, adjacentes à Avenida Berrini. Nesta fase a área ainda permanece o 

objeto de estudo, mas segundo os autores do projeto, o equipamento deve 

2.4.4. Áreas de uso coletivo 

Corredor externo 

8.1 m         

9
.9

 m
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“estabelecer uma interface mais interessante com a Berrini”27, onde situam-se os 

prédios verticais de escritórios, mais ainda faltam as praças e os equipamentos de 

uso público. O lote criaria também um elemento intermediário entre a rua e o setor 

residencial do conjunto. 

 No interior das quadras residenciais, os espaços internos entre as habitações 

geraram duas áreas de caráter semipúblico adaptadas para o uso dos moradores e 

consistem em um salão condominial, uma quadra esportiva e a área verde em cada 

uma destas áreas (em total estes espaços excedem o mínimo exigido no art. 45 do 

Decreto nº 44.667, de 26 de abril de 2004). O projeto propõe também duas 

marquises de concreto suportadas pelos pilares redondos ligando os acessos dos 

prédios tipo A. As marquises dotadas de escadas podem ser usadas também como 

terraços. 

 Os andares térreos das habitações, com os acessos independentes, foram 

destinados para o uso público como comércio, possuem pé direito maior e as 

fachadas transparentes. 

 

2.4.5. Composição arquitetônica e qualidade estética. 

 

 No tratamento dos espaços internos às quadras notamos uma clara lógica de 

gradação de usos desde a mais acessível até a privada no interior das unidades 

habitacionais. As áreas públicas foram desenhadas nas partes mais exteriores, no 

perímetro e os ambientes condominiais possuem fácil acesso, porém continuam com 

a clara divisão visual, indicando o uso exclusivo dos moradores. A proposta não 

constitui nenhum tipo de barreira física entre a rua e o conjunto, todavia as fachadas 

das habitações estão situadas perpendicularmente à Avenida Jornalista Roberto 

Marinho para garantir a maior privacidade. Existe um grande cuidado com os 

serviços coletivos, o projeto evita uso das áreas sem nenhum uso particular 

atribuído. Todos os ambientes estão interligados e possuem flexibilidade de adquirir 

novas funções conforme as necessidades dos moradores. 

                                            
27

 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015 
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 Podemos especificar quatro escalas de acessibilidade dos ambientes 

coletivos, começando pelos usos de caráter mais público das instituições de 

educação e saúde até as áreas de uso exclusivo dos moradores conforme o gráfico 

00. A divisão entre eles é clara e perceptível sem necessidade de acentuar, com 

elementos adicionais, sua separação. 

 

 

Gráfico 6 – Diagrama de escalas de acessibilidade no conjunto - primeira versão 

do projeto.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 As quadras residenciais estão construídas pelos elementos multiplicados na 

planta ortogonal e alinhados entre si. A clareza e o ordem do desenho são realçados 

ainda mais pelos eixos, os dois principais estão traçados pelo limite entre as quadras 

A1 e A2 e pela área de estacionamentos situada entre os prédios tipo A e B (ver 

figura 44). 

 Todos os blocos residenciais são visualmente semelhantes com as alturas 

parecidas de 8 ou 10 andares, os espasos privativos inseridos entre eles têm o 

mesmo desenho.  

 As fachadas dos prédios estão compostas por cheios e vazios das faixas de 

pré-fabricados e janelas, os andares térreos têm pê direito mais alto e os 

fechamentos transparentes o que deixa o bloco mais leve.  
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 As unidades habitacionais apresentam variedade de tipologias, todavia 

observamos a intenção de agrupar os ambientes em faixas simples (normalmente 

duas ou três) em função do seu uso. 

 

 

Figura 44 – Gráfico da composição horizontal das quadras residenciais do 

conjunto – primeira versão do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Figura 45 – Fachada do bloco A - primeira versão do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir da imagem de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

 

2.4.6. Quadro síntese da primeira versão do projeto. 
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Tabela 5 – Análise do conjunto Jardim Edith – primeira versão do projeto. 

Distribuição das 
quadras 

Distribuição 
antecedente 

Distribuição 
proposta 

 

 

 

  

Tipologia de quadras 
 

Quadra de uso 
predominante- 
mente 
residencial 
(com pontos 
comerciais) 

Quadra de 
uso público 
 
 

 
 
 
 
 

Total: 

Número de quadras: 
2 2 4 

Área coberta1  
[m²] 

7.758 

Área total das 
quadras residenciais2  
[m²] 

17.889 

Número de vagas de 
estacionamento 

68 

Número de vagas por 
uma unidade 

0.28 

Blocos residenciais Tipo A 
Tipo B 

Tipo B1 Tipo B2 

Tipologia Bloco lâmina 
Bloco 
lâmina 

Bloco 
lâmina 

Número de blocos 5 1 1 

Planta tipo 
 

Legenda: 

 

 
Andar tipo com acesso ao elevador 

 
Andar tipo sem acesso ao elevador 

 

 

B 

A 

Legenda: 

Área de 

atuação 
 

Blocos 

residenciais 
 

Equipamentos 

públicos 
 

Áreas verdes e 

circulação 

 

C 

Módulo 

residencial 

Módulo de 

circulação 
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Número de andares 10 8 8 

Número de unidades 
habitacionais em 
cada bloco 

80 
 

80 48 

Número total de 
unidades 
habitacionais  

528 

Programa de uso 
Andar térreo: comércio 
Andares 1-10: habitações 

Andar térreo: comércio 
Andares 1-10: habitações 

Sistema de 
circulação vertical 

Elevador de 3 paradas  
(3°, 6° e 9° andar) 

Elevador de 3 paradas  
(3°, 6° e 9° andar) 

Orientação solar das 
fachadas principais O – L N - S 

Unidades 
habitacionais 
(tipologia dos blocos) 

Tipo 1 

(A) 

Tipo 2 

(A) 

Tipo 3 

(A) 

Tipo 4 

(B) 

Tipo 5 

(B) 

Distribuição de 
espaço na planta  
 

  

 
 

  
 

 
 

 

Número total de 
unidades no conjunto 

290 104 16 96 32 

Área útil [m²] 48.50 37.00 37.50 48.20 42.00 

Orientações: 
número de fachadas 
com iluminação 
natural 

2 2 2 2 3 

Número de 
dormitórios 

2 1 1 2 2 

Número de pessoas 4 2 2 4 3 

Áreas molhadas 
agrupadas3 

x x  x  

Áreas molhadas com 
ventilação natural4   x  x 

Avaliação do sistema 
de circulação5 

4/4 3/4 3/4 3/4 2/4 
Adaptação p/ 
deficiente físico6   x   

 

 

Legenda: 

Áreas molhadas 
 

Circulação 
 

Uso comum 

 

Dormitórios 
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Equipamentos 
públicos 

Implantação Tipologia do 
prédio 

Caraterísticas 
adicionais 

Equipamento público 
de uso educacional 

Quadra C, 
Lote situado próximo da 
praça verde existente 

– 
Tentativa de 
revitalização da praça 
existente 

Equipamento público 
sem indicação de uso 
específico 

Quadra B 
Faixa lateral do 
conjunto, ao longo da 
Av. Eng. Luís Carlos 
Berrini – 

Equipamento em 
função de diálogo com 
a Avenida Berrini, 
elemento intermediário 
entre o conjunto e a 
avenida. 
Proposta de criação de 
uma praça junto com o 
equipamento 

Composição e 
valores estéticos 

Caraterísticas principais  

Escala do conjunto Composição na base de 3 faixas: 2 laterais de uso público e uma 
interna de uso habitacional 

Escala da quadra Quadra residencial composta por blocos paralelos tipo lâmina com 
a área verde de uso comum no interior da quadra 

Escala do prédio Blocos residenciais tipo lâmina, altos, multiplicação dos blocos na 
malha ortogonal; 
Multiplicação e sobreposição dos módulos que compõem os blocos 
habitacionais; 
Uso de faixas horizontais de janelas e pré-fabricados nas fachadas  

Escala da unidade 
habitacional 

Planta retangular (sobretudo quadrada); 
Tendência de agrupar os ambientes em áreas retangulares 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Legenda: 

1 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número estimativo 

2 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número estimativo 

3 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento (cozinha, 

banheiro e área de serviço) serem agrupadas. 

4 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento (cozinha, 

banheiro e área de serviço) terem ventilação natural. 

5 Avaliação subjetiva do autor das áreas de circulação com critério de tamanho das 

áreas de circulação em relação da superfície total do apartamento e de qualidade 

da organização de circulação, avaliados da seguinte maneira: 1/4 - Inadequada, 2/4 

- Correta, 3/4- Boa, 4/4 – Excelente. 
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6 Marcado com “x” no caso do apartamento ser adaptados para as necessidades do 

portador de deficiência física e cumpre a Norma de Acessibilidade NBR9050.  

 

2.5. Segunda versão do projeto. 

 

 

Figura 46 – Perspectiva do conjunto Jardim Edith, vista para os blocos 

residenciais – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 

2.5.1. Organização das quadras. 

  

 Na segunda versão do projeto, elaborada entre 2008 e 2009, o conjunto 

ocupa uma área 20% menor que a primeira versão (16,524 metros quadrados28). 

Inicialmente a Prefeitura teve a intenção de utilizar todo o terreno disponível da 

ZEIS, todavia, devido a uma série de fatores, o perímetro foi diminuído. A versão 

anterior foi uma experiência importante tanto para os arquitetos quanto para os 

                                            
28

 Área total do conjunto, incluindo circulação e equipamentos públicos, extraída pela autora do Mapa 
Digital da Cidade. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.  
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técnicos da SEHAB, porque trazia as informações necessárias relacionadas ao 

programa do conjunto e o espaço necessário para sua realização. 

 

 

Figura 47 – Planta de situação da segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 Paralelemente foram realizados os estudos da situação fundiária dos lotes 

determinados na primeira versão do projeto, desta forma, os terrenos com pouca 

viabilidade de desapropriação foram descartados (lotes das quadras B e C, ver 

figura 00) e permaneceram as quadras com a dominância dos lotes públicos da 

PMSP, DER e Secretaria da Fazenda. Estas quadras são marcadas na figura 48 

como A e B, seguindo a nomenclatura que foi atribuída no início deste trabalho, 

porém formalmente pertencem ao setor S-085 e fazem parte das quadras fiscais: Q-

502, Q-503 e Q-658. 

  

Legenda: 

Perímetro do conjunto na 2° versão do projeto 

Áreas incluídas no conjunto na 1° versão do 

projeto 
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Legenda: 

Símbolos de quadras
29

: 

A1, A2, A3, A4, B2 – HIS; B1 – Equipamentos públicos; D – Praça pública existente; C – Quadra 

não incluída nesta versão do projeto. 

Figura 48 – Planta de implantação – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 A distribuição dos equipamentos públicos possui as mesmas características 

da versão anterior, estão localizados exatamente nas mesmas faixas laterais do 

conjunto. Observamos uma grande quadra (B1) ainda sem indicação definitiva de 

uso situada do lado da Avenida Berrini, ela teria uma função de mediação entre o 

conjunto e a avenida, uma transição entre ambientes de diferentes carácteres. 

Posteriormente um dos autores do projeto, Eduardo Ferroni, diria: “Hoje em dia eu 

não acho que isso teria sido tão importante prever uma mediação, como se a 

avenida tivesse uma escala e um caráter e o conjunto tivesse outro (...)”30. Enquanto 

a quadra B1 procura uma relação com a Avenida Berrini, a quadra A4 procura uma 

vinculação com a praça verde existente, neste momento ainda com pouco uso, 

                                            
29

 Os símbolos das quadras foram nomeados pelo autor com o objetivo de facilitar a indicação da sua 
posição no perímetro do conjunto; ver capítulo 2.3. Introdução metodológica. 
30

 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015. 

B1 B2 

A1 A2 A3 
A4 

D C 

Av. Jornalista Roberto Marinho 



119 
 

parcialmente ocupada pela favela. Com o objetivo de revitalizá-la foi proposto 

também um equipamento público dentro da praça. 

  Enquanto a quadra B1 procura uma relação com a Avenida Berrini, a quadra 

A4 (na versão anterior ocupada pela creche) procura uma vinculação com a praça 

verde existente, neste momento ainda com pouco uso, parcialmente ocupada pela 

favela. Com o objetivo de revitalizá-la foi proposto também um equipamento público 

na praça. 

 Na segunda versão observamos uma nova forma de divisão do setor 

habitacional em três quadras menores com as pequenas faixas de estacionamento 

nas laterais e um lote na quadra B2 também de uso residencial. No interior dos lotes 

os autores situam os equipamentos destinados para o uso dos moradores. O projeto 

apresenta a compacidade maior, não só em termos de área ocupada, mas também 

na distribuição mais concentrada dos edifícios. 

 Um aspecto muito importante desta versão é o sistema de circulação interno 

ao conjunto. A nova configuração gera a abertura de quatro novas ruas , 

perpendiculares à Avenida Roberto Marinho com significativo volume de tráfego. 

Esta solução facilita a circulação no condomínio, todavia pode eventualmente criar 

barreiras internas entre as quadras e aumenta densidade residencial (0,12 

pessoas/m²). 

 Os autores entendiam a rua como um espaço público fundamental, seguro, 

utilizado de maneira natural pelos moradores se não houver o fluxo intenso de 

veículos. Dessa forma, na visão dos escritórios de arquitetura, a quantidade dos 

espaços de circulação de caráter público e das quadras menores seria uma das 

características mais positivas desta versão do projeto. Como admitem os autores: “A 

nossa motivação não era relacionada ao carro, nossa motivação era construir uma 

quadra pequena, circundada pelas áreas públicas”31. Todavia, a abertura destas 

ruas sem o tratamento cuidadoso de direcionamento de tráfego nelas, trazia um 

risco dos carros que percorrem a Avenida Jornalista Roberto Marinho usarem as 

ruas internas do condomínio. Um elemento importante da proposta é manter o 

caráter público da rua para evitar o usos das grades e da criação do espaço privativo 

                                            
31

 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015 
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como, por exemplo, os estacionamentos. O problema foi estudado detalhadamente 

na etapa posterior pelos arquitetos e avaliado pela CET (Companhia de Engenharia 

de Tráfego). 

 

 

 

 

Figura 49 – Planta do andar-tipo dos blocos residenciais – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 A tipologia dos blocos habitacionais desta versão foi simplificada, os autores 

trabalham com um módulo-tipo, multiplicando-o em plano horizontal e vertical do 

prédio (ver figura 00). Um módulo de 8.80m por 18.30m consiste em uma área de 

circulação com a escada e dois apartamentos acessados diretamente da escadaria 

em sequência: habitação-escada-habitação. Os módulos fazem parte da cada 

2.5.2. Blocos residenciais  

Modulo  

estrutural 

A1 A2 

B2 

Bloco B 

Bloco A 

Bloco A Bloco A 

Bloco A 
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planta-tipo, entretanto, eles também se sobrepõem e constroem os segmentos 

verticais repetidos no desenho de todos os blocos residenciais. 

 

Figura 50 – Módulo-tipo, perspectiva explodida da maquete eletrônica – segunda 

versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 

Figura 51 – Módulo-tipo, perspectiva da maquete eletrônica – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 As dimensões dos módulos habitacionais permanecem parecidas devido ao 

limite da área útil dos apartamentos imposto pela legislação da HIS. A maior 

diferença consiste na separação dos módulos. Nesta versão observamos um 
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pequeno afastamento de 0.95m entre os apartamentos e as áreas de circulação 

vertical, criando os vazios na fachada dos prédios. Esta solução proporciona melhor 

ventilação e iluminação dos apartamentos. 

 Notamos também uma redução do número total das unidades de 528 para 

240, porém a decisão está relacionada às mudanças do número de famílias 

cadastradas e à redução da área do condomínio.  

 

Figura 52 – Corte da fachada com detalhe de fixação do pré-moldado – segunda 

versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 Os blocos estão desenhados na malha ortogonal dos pilares e vigas de 

concreto armado espaçados na planta a 5,10m no caso do módulo de circulação, e a 

6,30m nos módulos habitacionais. O prédio tem profundidade de 8,80m. Nas laterais 

a construção é reforçada pelas lajes maciças de concreto de 10 cm de espessura 

junto com a parede em bloco de alvenaria sólido, as paredes divisórias internas 

estão desenhadas em tijolo baiano. Os pré-moldados, que fazem parte da fachada e 

podem ser utilizados pelos moradores como armários baixos de 1.20m de altura, são 

compostos de gel polímero e têm as dimensões de 90 por 60 centímetros em planta.    
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 Como podemos observar na figura 48 a tipologia dos blocos habitacionais é 

igual nas três quadras adjacentes à Avenida Jornalista Roberto Marinho. São os 

prédios de oito andares compostos por dois módulos-tipo em cada planta, desta 

forma cada um possui 32 unidades em total. O andar térreo é destinado para o uso 

coletivo com as unidades de comércio acessíveis da rua e os espaços condominiais. 

 

 

Figura 53 – Planta de edificação (andar térreo) – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A estrutura do elevador foi deslocada ao exterior do prédio e conta com a 

única parada no sexto andar, o que muda a distribuição dos apartamentos neste 

nível por causa da necessidade de implantação de um corredor de 1,70 m de largura 

ligando o acesso de elevador com as unidades. Os elevadores dos prédios da 

mesma quadra estão interligados através de uma passarela descoberta para que os 

moradores possam utilizar o elevador do outro prédio caso um esteja com problema 

técnico. A solução foi introduzida para reduzir o custo da implantação do elevador, o 

estudo feito na época pelos escritórios mostrou o aumento significativo do 

orçamento relacionado ao preço das portas, botoeiras e prédio em si por conta da 

Comércio 

Área condominial fechada 

Estação de medição 

Legenda: 
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maior área de circulação necessária. Todavia, a decisão implica uma série de 

eventuais problemas. O elevador tem o custo alto no condomínio, portanto seria 

difícil dividir entre os moradores de maneira justa este preço. Observamos que nesta 

versão o elevador realmente favorece só os moradores do 5° até 7° andar, 

aumentando o valor dos apartamentos ali localizados. Uma das possibilidades seria 

a realização do pagamento em proporção, todavia as pessoas que moram no sexto 

andar são em grande parte os deficientes físicos ou idosos e não seria justo que 

arcassem com este custo. 

 

 

Figura 54 – Corte transversal dos blocos residenciais tipo A – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 Em cada quadra estão situados dois blocos tipo A com as fachadas principais 

orientadas para leste e oeste (neste par o desenho das plantas de um prédio é 

espelhado em relação ao outro).  

 Todos os blocos no conjunto seguem a mesma concepção arquitetônica, o 

único que apresenta as características um pouco diferentes (tipologia B) é um 

situado na quadra B2 (ver fig.49). A pesar de ter uma forma geométrica da planta 
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diferente, também é composto pelos segmentos verticais. Os dois primeiros 

apresentam a tipologia igual aos prédios tipo A, todavia é adicionado mais um tipo 

de segmento situado perpendicularmente, criando a planta em forma “L”. Na junção 

entre eles estão implantados dois elevadores, também com uma única parada no 

sexto andar, que levam através de uma passarela menor aos outros segmentos do 

prédio. Devido à necessidade de implantação dos elevadores internamente aos 

blocos, há algumas pequenas diferenças nesta região do edifício, como por 

exemplo, a abertura das janelas na fachada lateral. O prédio é constituído por 48 

unidades habitacionais no total. 

 

2.5.3. Unidades Habitacionais. 

 

 Apesar de serem constituídos pelos mesmos módulos estruturais, os autores 

decidiram diferenciar as tipologias das unidades habitacionais. Nos andares sem 

acesso direito ao elevador observamos a dominação dos tipos 1 e 2, os dois com a 

mesma área útil de 49,52m² (ver fig.09). A distribuição do espaço nestas unidades é 

parecida, no primeiro caso todas as áreas molhadas estão agrupadas e na segunda 

opção o banheiro está deslocado e situado próximo à faixa dos dormitórios, abrindo 

espaço para o terceiro quarto, o que foi um dos objetivos mais importantes para os 

arquitetos. Tendo em conta o limite de 50m² da habitação de interesse social, a 

tarefa foi muito desafiadora, todavia os espaços continuam sendo relativamente 

amplos (dentro dos parâmetros permitidos pela legislação) e a área de circulação 

permanece mínima. Desta forma, foi possível aumentar o número de pessoas 

morando em um apartamento em relação à versão anterior (de 2-4 pessoas/unidade 

da versão de 2008 a 3-4 pessoas/unidade na nova versão). Outra premissa 

importante no projeto foi a tentativa de proporcionar boa ventilação e iluminação 

natural dos apartamentos. As unidades estão afastadas da escada, deixando a 

possibilidade de aberturas adicionais na terceira fachada, melhorando circulação do 

ar na área de serviço e na cozinha.     
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Figura 55 – Planta dos apartamentos tipo 1 e 2 no pavimento sem acesso direito 

ao elevador – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 A tipologia 3 dos apartamentos inseridos no sexto andar (com acesso ao 

elevador) é derivada ao tipo 1 de habitação, que neste caso teve que ser diminuída 

por causa da implantação do corredor externo necessário para a adequada 

circulação, portanto a unidade é menor (38m²), destinada à família composta por 3 

pessoas. Aqui também foram abertas três fachadas. Com o objetivo de dar mais 

conforto e intimidade para os moradores neste andar, o corredor é implementado na 

altura com três degraus (53cm) abaixo do nível dos apartamentos. Deste modo as 

pessoas usando o corredor não conseguem visualizar o interior dos apartamentos 

(ver figura 57). 
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Figura 56 – Planta dos apartamentos tipo 3 no pavimento com acesso direito ao 

elevador – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 

Figura 57 – Corte dos apartamentos tipo 1 e 3 – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 
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 Na tipologia 4 (que observamos apenas em bloco B), por causa de 

necessidade de implantação dos elevadores, o módulo utilizado é reduzido, criando 

uma planta em forma “L”, o que deixa a circulação dentro do apartamento um pouco 

mais complexa e afasta um dos dormitórios do banheiro. Todavia, este rompimento 

da faixa de dormitórios pode ser avaliado como um ponto positivo na composição 

diferente de família, proporcionando o certo grau de privacidade para um dos 

moradores do apartamento. Foram propostas apenas oito unidades com estas 

características (ver tabela 6). 

 

Tabela 6 – Distribuição das unidades habitacionais nos blocos residenciais – 

segunda versão do projeto. 

Tipologia das 

unidades 

Número de 

unidades: 

Bloco A 

Número de 

unidades: 

Bloco B 

Número de 

unidades no 

conjunto 

Número total 

de unidades  

Tipo 1 29 126 155  

 

 

240 

Tipo 2 8 48 56 

Tipo 3 3 18 21 

Tipo 4 - 8 8 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição vertical das unidades habitacionais – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 A comparação de caráter geral das tipologias propostas em duas versões (de 

2008 e de 2009) aponta à obtenção de algumas melhorias, tais como: aumento de 

número de pessoas e dos dormitórios nos apartamentos, melhor ventilação e 

iluminação nas unidades, redução e simplificação de organização das áreas de 

circulação e melhor dimensionamento dos espaços (maior economia e compacidade 

do espaço). 

 

2.5.4. Áreas de uso coletivo. 

 

2.5.4.1. Área condominial. 

  

 Um aspecto de grande importância deste conjunto continua sendo o 

tratamento das áreas privativas e de uso público. É um elemento de encontro dos 

moradores que revela o caráter e mostra a qualidade arquitetônica do conjunto, 

sobretudo porque as áreas estão facilmente visíveis e acessíveis das avenidas 

principais. Os autores pretendem evitar o máximo possível o uso das barreiras 

físicas como grades e muros, procurando uma maneira mais natural e intuitiva de 

delimitar os espaços, implantando os ambientes em diferentes níveis. A área 

condominial, desenhada no interior de cada quadra entre dois blocos tipo A, está 

rebaixada 80 centímetros, o que sinaliza de maneira clara outro tipo de uso neste 

espaço. Da praça de acesso para a área verde uma rampa adaptada conduz o 

cadeirante. A parte central ocupa um pomar com uma pequena praça em forma de 

painel artístico de ladrilho hidráulico destinada para lazer e atividades esportivas. As 

áreas descobertas de uso coletivo seguem os parâmetros delimitados pela 

legislação vigente sobre HIS (Art. 45; decreto nº 44.667 de 26 de abril de 2004), 

todavia a área de uso comum é muito maior que 20% da área total do lote. No andar 

térreo foram organizados os espaços de uso comum, como salão condominial e 

comércio acessível do nível das calçadas.  Em cada quadra tipo o salão condominial 

ocupa 85,50m² e as lojas comerciais 112,37m² em total. As fachadas voltadas para a 

rua têm fechamento em vidro, criando a sensação de continuidade, todavia por 

motivos de segurança os caixilhos tomam a forma de básculas de ferro horizontais, 

frequentemente usadas nas obras das habitações de interesse social por causa da 
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economia desta solução e da facilidade de produção e troca dos painéis de vidro. O 

caixilho tem também função de uma grade sem aparentá-la. 

 

 

Figura 58 – Maquete eletrônica da área condominial – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 

 A creche, situada fora do perímetro do conjunto na quadra D (ver figura 48) 

com a praça verde pública que naquele momento ainda não tinha o caráter bem 

definido e sua margem sul foi ocupada pela favela. A proposta tentava revitalizar a 

praça que poderia ser usada tanto pela instituição quanto pelos moradores da HIS e 

dos prédios vizinhos.  

2.5.4.2. Creche. 

Área condominial: 

Comércio 

Salão condominial 
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 Os autores do projeto não 

pretendiam delimitar um lote para a 

creche, ao contrário, queriam explorar a 

possibilidade do mesmo prédio determinar 

os limites entre a área pública e privativa. 

Dessa forma pretendia-se evitar o uso de 

grades. Infelizmente, esta situação 

apresentava possíveis conflitos, 

principalmente porque a creche é elevada 

sobre pilotis, portanto as áreas de usos 

diferentes se misturam e era difícil realizar 

esta divisão de lotes no entender da 

Prefeitura. A inspiração desta solução 

encontramos nos exemplos da arquitetura 

da década e 1950 resultantes do programa 

Convênio Escolar, quando se construiu 

muitos equipamentos públicos dentro dos 

parques ou nas praças púbicas.   

 A creche, com sua forma de anel 

sobre pilotis, contrasta com os blocos 

habitacionais de geometria mais simples, 

retangular, todavia repete o mesmo 

modelo de distribuição do espaço. O andar térreo está ocupado parcialmente com os 

ambientes de acesso menos restrito como acolhimento, secretaria ou sala de 

professores. No nível superior, que tem acesso por rampa, encontram-se as salas 

para as crianças, vestiários, sanitários e refeitório. Todos os ambientes estão ligados 

pelo corredor externo com a parede em elemento vazado. No verão ele cria uma 

barreira natural para os raios de sol e durante inverno acumula o calor conforme o 

esquema abaixo. 

 

 

 

Figura 59 – Planta de implantação, quadras 

A4 e D – segunda versão do 

projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a 

partir do desenho de H+F 

Arquitetos; MMBB Arquitetos, 

2013.  



132 
 

 

 

Figura 60 – Creche, corte com esquema de circulação do ar – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 

 

 A estrutura do edifício é sustentada pela única fila de pilares de concreto 

armado implantados no plano do círculo, sustentando a laje superior na sua parte 

central. Desta forma o interior é livre de suportes e pode ser usado inteiramente 

como a área de recreação para as crianças. 

Inverno Verão 
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Legenda:  

01 Acolhimento 

02 Secretaria 

03 Almoxarifado 

04 Diretoria 

05 Coordenador Pedagógico 

06 Sala de Professores 

07 Copa 

08 Vestiário 

09 Lavanderia 

10 D.M.L. 

11 Sanitário Acessível 

12 Sanitário 

13 Depósito de lixo 

14 Entrada de luz, água e gás 
 

Figura 61 – Creche, planta do andar térreo – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 
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Legenda:  

01 Brinquedoteca 

02 Minigrupo (24 crianças)  

03 Sanitário 

04 Guarda-colchonetes 

05 Sanitário Acessível 

06 Berçário (14 bebês) 

07 Depósito 

08 D.M.L. 

09 Berçário (12 bebês) 

10 Lactário 

11 Copa bebês 

12 Despensa 

13 Cozinha 

14 Refeitório 

Figura 62 – Creche, planta do andar superior – segunda versão do projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013 
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Figura 63 – Creche, corte e elevações – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

 

 A Unidade Básica de Saúde foi implantada na frente da praça verde e a 

creche. O prédio recria as formas mais retas do setor habitacional, todavia as linhas 

diagonais na planta deixam o desenho mais dinâmico e visível, desta maneira 

2.5.4.3. UBS / AMA. 
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delimita-se na parte frontal do lote uma pequena praça verde, triangular. O esquema 

de organização do espaço do bloco consiste em três faixas: as duas mais externas 

ocupam os consultórios e a central é um corredor. Desta maneira as salas situadas 

ao longo das fachadas estão orientadas para noroeste e sudeste. O desenho de 

cada das três plantas repete o mesmo esquema de distribuição dos espaços, 

apenas o hall de acesso é constituído pelo módulo vertical de pé direito triplo.  

 O bloco é construído na base da malha ortogonal de sete por dois módulos 

estruturais de dimensões diferenciadas. É sustentado por três filas de pilares de 

concreto, a fila central é localizada no corredor e as duas exteriores ao longo das 

fachadas leste e oeste   

 O projeto segue as normas vigentes (entre outros: portaria nº 340, de 4 de 

março de 2013 que redefine o componente construção do programa de 

requalificação de unidades básicas de saúde). O Departamento de Atenção Básica 

que integra a Secretaria de Atenção à Saúde (DAB) disponibilizou também o manual 

de projetos arquitetônicos padronizados da UBS com orçamentos, acabamentos, 

detalhamento, instalações, materiais, distribuição e medidas dos espaços. Estes 

materiais e as normas legislativas da HIS auxiliaram os arquitetos a dimensionar 

corretamente a unidade. 

 

 

Figura 64 – UBS, fotografia da maquete física – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 65 – UBS, maquete eletrônica – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos; MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 66 – UBS, planta do andar térreo e cortes transversais – segunda versão 

do projeto.  

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

CORTE B-B 

CORTE A-A 

PLANTA DO ANDAR TÉRREO 
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Figura 67 – UBS, planta do primeiro e segundo andar – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: adaptado pela autora a partir do desenho de H+F Arquitetos; 

MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

 

 O projeto traz várias possibilidades de uso da quadra situada ao longo da 

Avenida Berrini. Os autores partiram da premissa principal de que este espaço tem a 

função de mediação entre a avenida e o conjunto. A intenção da proposta é 

aproveitar sua localização estratégica na esquina da Avenida Berrini com a Avenida 

Jornalista Roberto Marinho. Como resultado de vários estudos, os arquitetos 

formularam uma proposta de criação de uma faixa de mais que quatro mil metros 

quadrados, onde seria implantado um equipamento público de grande escala, uma 

das sugestões consistia em construção de um auditório ou teatro, também foi 

PLANTA DO 1° ANDAR PLANTA DO 2° ANDAR 

2.5.4.4. Equipamento público – Quadra B1. 
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discutida a opção de criação dos espaços que poderiam ser alugados para as 

empresas ou hotéis cujas sedes estão localizadas ao longo da Berrini.  

 O uso de uma área tão grande da ZEIS para um equipamento público pode 

parecer uma solução polêmica, todavia os arquitetos precederam esta decisão por 

muitos estudos e diálogos com representantes da Prefeitura e dos moradores da 

favela Jardim Edith. Naquele momento acreditaram que para melhor funcionamento 

do conjunto de habitação de interesse social é indispensável implantar os 

equipamentos de uso público mesmo que isto signifique maior adensamento dos 

blocos residenciais. 

 Naquela etapa ainda não foi tomada a decisão definitiva em relação ao uso 

desta quadra, portanto não vai ser um objeto de análise nos próximos capítulos. 

 

2.5.5. Composição arquitetônica e qualidade estética 

 

 

Figura 68 – Blocos residenciais, maquete eletrônica – segunda versão do projeto. 

Fonte: MMBB Arquitetos; H+F Arquitetos, 2013. 
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  Esta versão do projeto foi criada a partir de um módulo-tipo que compõe cada 

bloco residencial. Em cada quadra de uso habitacional situam-se dois desses blocos 

na sequência bloco habitacional - área verde - bloco habitacional, desta forma 

observamos a repetição das mesmas formas tanto na escala do conjunto quanto na 

escala da quadra e do edifício. No conjunto dominam as formas retangulares, o que 

além de redução de custos de obra traz a sensação de ritmo, clareza e ordem na 

composição. Analisando o conjunto percebemos como os prédios separados 

delimitam o espaço de forma muito clara. Esta maneira de implantação gera uma 

malha ortogonal onde seus elementos são multiplicados e situados paralela ou 

perpendicularmente. Este fator ajuda na organização das áreas de circulação e na 

melhor orientação e senso de espaço dos usuários do conjunto, todavia pode ser 

descrito como repetitivo, criando uma divisão entre o conjunto e a cidade. 

 

Figura 69 – Gráfico da composição horizontal do conjunto – segunda versão do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Todavia, o ritmo monótono dos blocos habitacionais foi alterado pelos 

equipamentos público situados na parte lateral do conjunto (marcados em branco na 

figura 69), demarcando ainda mais os dois tipos de espaço: público e privativo. Os 

edifícios de uso público com sua forma arquitetônica diferenciada criam um 

contraste em relação ao setor residencial, acentuando sua função diferente no 

conjunto. Os dois blocos (prédio da creche e da UBS) são muito mais baixos, 
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afastados das habitações dividem todo o espaço em duas faixas de caráter 

diferente. Porém a maior diferença consiste na sua forma geométrica que contrasta 

com os módulos retangulares e simples do restante do conjunto. A creche, situada 

na área verde, assume a forma de anel, a UBS evita os ângulos retos na sua forma 

exterior, introduzindo linhas diagonais na planta. A unidade de saúde rompe com o 

ritmo homogêneo da primeira parte do conjunto também através da sua implantação 

não paralela aos prédios habitacionais. Os ângulos agudos trazem mais dinâmica no 

espaço. 

 Analisando o conjunto na sua dimensão vertical (ver figura 70) percebemos a 

mesma rítmica. O caráter estático dos blocos habitacionais é acentuado ainda mais 

com as passarelas que ligam as edificações da mesma quadra. Este tratamento 

enfatiza ainda mais os ângulos retos. Os blocos residenciais parecem estar em 

contraposição aos equipamentos públicos, sinalizando os usos diferentes. 

 

 

Figura 70 – Gráfico da composição vertical do conjunto, segunda versão do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 71 – Blocos residenciais adjacentes à Avenida Jornalista Roberto Marinho, 

fotografia da maquete física – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos (gentilmente cedido pelo autor). 

 

 

Figura 72 – UBS e bloco residencial, fotografia da maquete física – segunda 

versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos (gentilmente cedido pelo autor). 

 

 A pesar disso a composição parece ser muito equilibrada. A figura 70 

demonstra que é imprescindível analisar também o impacto do entorno à nossa 

percepção. Os prédios altos no fundo “apagam” um pouco o caráter vertical dos 

blocos e o traço da elevada Avenida Jornalista Roberto Filho deixa a composição 

mais suave e dinâmica. Analisando a figura 72 observamos também que 

aumentando a escala do conjunto para o nível dos prédios a leitura da oposição 
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muda para a sensação de diálogo entre os prédios. No caso da UBS e último bloco 

habitacional vemos como eles estão interligados através das áreas verdes.  Todo o 

projeto recebeu o cuidado especial das áreas de transição de usos. 

 Dentro de uma quadra, vemos uma simples sequência de dois prédios com 

uma área verde no interior da quadra. Os elevadores estão voltados para a Avenida 

Marinho Filho e interligados por uma passarela. Além de ser uma solução funcional, 

isto cria um tipo de moldura para o espaço de lazer e protege o interior do complexo 

habitacional no sentido de criar uma divisão visual entre espaço público e 

condominial. 

 

 

Figura 73 – Gráfico da composição da fachada lateral dos blocos residenciais – 

segunda versão do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Para reduzir os custos das obras de interesse social é natural a utilização dos 

módulos simples e multiplicados em projeto. Esta multiplicação nota-se em todas as 

escalas do conjunto. As três quadras reproduzem a mesma organização espacial, 

dentro do lote estão situados os prédios com desenho das plantas espelhadas. Cada 

um dos blocos é composto pelos módulos simétricos (habitação-circulação-

habitação) repetidos em cada planta e sobrepostos em forma de segmentos. A 

modulação é inevitável neste tipo de obra, todavia os arquitetos decidiram 

diversificar a composição em relação ao projeto anterior e afastaram um pouco os 

módulos de circulação em relação aos habitacionais (ver figura 74). Desta maneira 
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obtiveram maior ventilação e iluminação, mas ao mesmo tempo conseguiram 

diversificar o desenho das fachadas adicionando os elementos vazados. 

 

Legenda: 

1) Distribuição dos módulos na planta-tipo na primeira versão do projeto 

2) Distribuição dos módulos na planta-tipo na segunda versão do projeto 

Figura 74 – Gráfico de distribuição dos módulos na planta-tipo – segunda versão 

do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A fachada é articulada pelas linhas verticais das escadarias e horizontais 

criadas pelos elementos pré-fabricados junto com as faixas de janelas recuadas em 

relação ao resto da superfície da fachada. Desta forma tanto os elementos verticais 

quanto horizontais estão acentuadas pelas partes vazadas. O andar térreo com as 

fachadas transparentes também dá uma leveza à aparência do bloco. Nesta versão 

ainda não foram elaboradas detalhadamente as paletas cromáticas, todavia, já é 

perceptível o contraste de claro e escuro das articulações da fachada. 

 

 

Figura 75 – Blocos residenciais – vista da Avenida Jornalista Roberto Marinho, 

fotografia da maquete física – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos (gentilmente cedido pelo autor). 
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 A maioria das tipologias dos apartamentos proposta no projeto organiza-se na 

planta retangular com dois eixos perpendiculares (tipologia 1 e 2). No tipo 3 de 

habitação um dos eixos é levemente deslocado. As áreas de uso comum estão 

agrupadas da maneira mais compacta possível, evita-se o uso das divisórias para 

integrar todos os espaços. Portanto, estes ambientes contam com a boa iluminação 

das duas fachadas, o que proporciona uma sensação de amplidão, difícil de 

conseguir em área de apenas 50 m².   

 

 

Figura 76 – Gráfico da composição das plantas das unidades habitacionais – 

segunda versão do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 



146 
 

 

Figura 77 – Perspectiva do interior da unidade tipo 2 – segunda versão do projeto.  

Fonte: MMBB Arquitetos; H + F Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 78 – Blocos residenciais – vista aérea, fotografia da maquete física – 

segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos (gentilmente cedido pelo autor). 
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Figura 79 – Blocos residenciais – vista do interior do conjunto, fotografia da 

maquete física – segunda versão do projeto. 

Fonte: H + F Arquitetos (gentilmente cedido pelo autor). 

 

 

Figura 80 – Blocos residenciais – vista para quadra B2, fotografia de maquete 

física – segunda versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos (gentilmente cedido pelo autor). 
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2.5.6. Quadro síntese da segunda versão do projeto. 

Tabela 7 – Análise do conjunto Jardim Edith – segunda versão do projeto. 

 

 

Distribuição das 

quadras 
Distribuição antecedente Distribuição proposta 

Legenda: 

 
 

D – quadra de uso público não 

incluída no terreno do conjunto 

 
 
 

Tipologia de quadras 
 

Quadra de uso 

predominante- 

mente 

residencial 

(com pontos 

comerciais) 

Quadra de uso 

público 

 

Quadra de uso 

misto 

(residencial e 

institucional) 

 

 

 

 

 

Total: 

Número de quadras: 4 2 - 6 

Área coberta1  
[m²] 

3.837 

Área total das 
quadras residenciais2  
[m²] 

8.180 

Número de vagas de 

estacionamento 
68 

Número de vagas por 

uma família 
0.28 

Blocos residenciais Tipo A Tipo B 

Tipologia Bloco lâmina Bloco lâmina  

Número de blocos 6 1 

Planta tipo 
 
Legenda: 

 

 
Andar tipo com acesso ao elevador 

 
Andar tipo sem acesso ao elevador 

 
Andar tipo com acesso ao elevador 

 
Andar tipo sem acesso ao elevador 

A 

B 

D 

Área de atuação 
 

Blocos 

residenciais 
 

Equipamentos 

públicos 
 

Áreas verdes e 

circulação 

 

 

Módulo 

residencial 
 

Módulo de 

circulação 
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Número de andares 8 8 

Número de unidades 

habitacionais em 

cada bloco 

32 
 

48 

Número total de 

unidades 

habitacionais  

240 

Programa de uso Andar térreo: comércio 

Andares 1-8: habitações 

Sistema de 

circulação vertical 
Elevador de 1 parada (6° andar) 

Orientação solar das 

fachadas principais 
O - L N - S 

Unidades 

habitacionais 

(tipologia dos blocos) 

Tipo 1 

(A+B) 

Tipo 2 

(A+B) 

Tipo 3 

(A+B) 

Tipo 4 

(B) 

Distribuição do 

espaço na planta  

 

Legenda: 

  

 

 

 

 
 

 

 

Número total de 

unidades no conjunto 
155 56 21 8 

Área útil [m²] 49.53 49.53 38.10 50.003 

Orientações: 

número de fachadas 

com iluminação 

natural 

2 2 2 3 

Número de 

dormitórios 
2 2 2 2 

Número de pessoas 4 4 3 3 

Áreas molhadas 

agrupadas4 
x  x x 

Áreas molhadas com 

ventilação natural5 x x x x 

Avaliação do sistema 

de circulação6 
4/4 4/4 4/4 3/4 

Adaptação p/ 

deficiente físico7   x x 

Áreas molhadas 

Circulação 

Uso comum 

Dormitórios 
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Equipamentos 

públicos 

Implantação Tipologia do 

prédio 

Caraterísticas 

adicionais 

Creche 

Quadra D com a praça 

verde existente (área 

não incorporada no 

conjunto) 

 

Andar térreo 

parcialmente livre, 

destinado para 

atividades de lazer; 

Tentativa de 

revitalização da área 

verde existente 

UBS/AMA 

Quadra A4, próxima à 

praça verde existente; 

Faixa lateral do 

conjunto, adjacente à 

Av. Roberto Marinho 

 

Implantação da praça 

verde na frente do 

acesso ao prédio 

Equipamento público 

sem indicação 

definitiva de uso 

específico 

Quadra B1, faixa lateral 

do conjunto, situada ao 

longo da Av. Eng. Luís 

Carlos Berrini 

– 

 

Proposta de centro de 

convenções e escola 

de gastronomia 

 

Composição 

arquitetônica 
Caraterísticas principais 

Escala do conjunto Composição na base de 3 faixas: 2 laterais de uso público e uma 

interna de uso habitacional 

Escala da quadra Quadra-tipo residencial: composta por dois blocos paralelos tipo 

lâmina com a área verde de uso comum no interior da quadra; 

Quadra-tipo de uso público: sem padrão 

Escala do prédio Edificações de uso público: baixas, formas geométricas 

diversificadas, contrastantes; 

Edificações residenciais: blocos-tipo altos, multiplicação das 

quadras e dos blocos na malha ortogonal; 

Multiplicação e sobreposição dos módulos que compõem os blocos 

habitacionais; 

Uso de eixos e simetria;  

Uso de faixas horizontais de janelas e pré-fabricados nas fachadas 

Escala da unidade 

habitacional 

Uso de eixos e módulos; 

Predominância de planta retangular; 

Tendência de unir ambientes 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Legenda: 

1 Área extraída pelo autor dos desenhos fornecidos, sem a área do lote B1 - 

número estimativo. 

2 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número 

estimativo. 

3 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número 

estimativo. 

4 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento 

(cozinha, banheiro e área de serviço) serem agrupadas. 

5 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento 

(cozinha, banheiro e área de serviço) terem ventilação natural. 

6 Avaliação subjetiva do autor das áreas de circulação com critério de 

tamanho das áreas de circulação em relação da superfície total do 

apartamento e de qualidade da organização de circulação, avaliados da 

seguinte maneira: 1/4 - Inadequada, 2/4 - Correta, 3/4- Boa, 4/4 – Excelente. 

7 Marcado com “x” no caso do apartamento ser adaptados para as 

necessidades do portador de deficiência física e cumpre a Norma de 

Acessibilidade NBR9050. 

 

2.6. Terceira versão do projeto. 

 

 

Figura 81 – Vista aérea do conjunto – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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2.6.1. Organização das quadras. 

 

 

Figura 82 – Planta de situação da terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A proposta anterior para o conjunto Jardim Edith, previamente aceita pela 

Prefeitura e a associação dos moradores, foi elaborada na fase de projeto básico e 

houve muito interesse em realizá-la devido aos atrasos na construção de habitação 

de interesse social no âmbito da OUCAE. Todavia, o projeto não foi aprovado pela 

CET, que apontou alguns problemas técnicos das soluções viárias empregadas no 

projeto. A primeira questão foi relacionada ao plano de alargamento da Avenida 

Jornalista Roberto Marinho (a parte não elevada da rua), a CET pretendia abrir mais 

uma pista, o que diminuiria a área do conjunto e, em consequência, mudaria 

significativamente o projeto. A segunda dificuldade consistia no sistema de 

circulação no conjunto. Na segunda versão do projeto foram previstas três quadras 

menores de uso residencial, paralelas à Avenida Roberto Marinho, esta organização 

de espaço criava várias ruas locais (não adaptadas ao fluxo maior de veículos) 

conectadas à avenida principal. Os arquitetos não optaram pelo fechamento destas 

ruas para evitar criação das áreas privativas e o isolamento do conjunto. Por este 

motivo em 2010 é elaborada uma nova versão do projeto, na qual os equipamentos 

públicos são introduzidos nas áreas residenciais, formando as quadras de uso misto. 

Av. Jornalista Roberto Marinho 



153 
 

Apesar de que o complexo residencial ocupar a mesma área, a distribuição do 

espaço, as tipologias dos prédios e o sistema de circulação mudam 

significativamente em relação aos projetos anteriores. Na opinião do arquiteto 

Eduardo Ferroni era “um grande salto”32 entre a segunda e a terceira versão do 

projeto. Esta evolução na atitude e as premissas projetuais posteriormente indicará 

um novo caminho do projeto. 

 

 

Legenda: 
1 - restaurante / escola; 2 - UBS / AMA; 3 - creche;  
A1, A2, B1, B1 - símbolos das quadras

33
 

Figura 83 – Planta de implantação, andar térreo – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A maior diferença consiste na organização das quadras. Conforme as 

indicações da CET, o número de ruas do conjunto acessadas da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho foi reduzido de quatro a apenas uma. Desta forma o grande fluxo 

dos carros não foi introduzido internamente as complexo Jardim Edith. Isto criou 

uma faixa principal das edificações localizada na antiga quadra A dividida em duas 

                                            
32 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015  
33

 Os símbolos das quadras foram nomeados pelo autor com o objetivo de facilitar a indicação da sua 
posição no perímetro do conjunto; ver capítulo 2.3. Introdução metodológica. 
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menores: A1 e A2 (ver figura 83), cada uma de uso misto com a predominância de 

uso residencial e com as tipologias diversificadas. Os equipamentos de uso público 

são incorporados nos blocos habitacionais. A quadra B, ocupada só parcialmente, 

inclui dois lotes de uso público - um restaurante-escola e uma praça verde (nesta 

versão muito reduzida para poder aumentar a área destinada para as habitações). A 

Praça Arlindo Rossi (situada na quadra D) não recebeu nenhum tratamento, todavia 

a intenção dos arquitetos era estabelecer seu diálogo com o espaço de uso público 

criado na quadra A2.  

 Em relação ao estacionamento, o projeto repete a ideia incorporada no 

projeto de 2009 e cria as vagas de uso público, distribuídas uniformemente nas 

quadras, o número de vagas diminui minimamente para o índice de 0,23 por uma 

unidade habitacional (que é igual a relação de aproximadamente 1 vaga disponível 

para cada cinco famílias). 

 Junto com a diminuição da área de circulação foram minimizadas as 

distâncias entre os prédios. Por tanto a densidade residencial diminuiu 

significativamente de 0,12 para 0,09 pessoas por 1m². Para deixar o conjunto mais 

compacto as áreas de uso coletivo foram inseridas dentro dos blocos residenciais. A 

diversidade de usos acompanha a maior variedade de formatos e alturas, 

contrastando com a concepção de multiplicação de formas dos projetos 

precedentes.  

 

 

 

 Na versão do projeto do ano 2010 os autores optam pela maior diversidade 

dos módulos que compõem os blocos habitacionais.  Desta forma foram desenhadas 

duas tipologias principais: as torres e os blocos baixos tipo lâmina, distribuídas em 

duas quadras - A1 e A2. Junto com os prédios de uso público criam a composição 

de formas arquitetônicas inseridas de forma diferentes em cada lote. Todos os 

2.6.2. Blocos residenciais. 
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blocos estão unidos no pavimento térreo ou no primeiro andar, diluindo visualmente 

as divisões entre os prédios de diferentes usos e tipologias.  

 

 

Figura 84 – Perspectiva da quadra A1 – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A primeira quadra (A1) apresenta uma sequência simples: torre - lâmina - 

torre. Todavia, na parte frontal, paralelamente ao bloco lâmina, é inserida uma 

Unidade Básica de Saúde que ocupa também os pavimentos térreos das torres 

localizadas nas laterais do lote. A segunda quadra (A2), por ser menor, apresenta a 

sequência: torre - lâmina. O pavimento térreo e primeiro andar são unidos pelo 

edifício da creche. Os estacionamentos estão organizados na faixa norte dos dois 

lotes habitacionais junto com as ruas e mantem o caráter público. 

 Somente as torres estão equipadas com elevador com as paradas 

desenhadas em cada um dos 15 andares. A comunicação vertical do prédio toma 

forma de um pequeno segmento central ao redor do qual estão situados quatro 

apartamentos alinhados e orientados da mesma forma em cada nível de uso 

residencial (ver figura 85). O andar térreo é dedicado para os equipamentos públicos 

e comércio e o primeiro andar para as áreas de uso comum dos moradores. Na torre 
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da quadra A2 o segundo andar também é destinado para uso coletivo. Os blocos 

incluem em total 54 ou 56 unidades habitacionais orientados principalmente ao leste 

e oeste. 

 

 

Figura 85 – Bloco tipo torre, andar-tipo – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 Os dois prédios tipo lâmina têm cinco pavimentos. No primeiro, situado na 

quadra A1, o andar térreo é destinado para comércio, equipamentos públicos e 

condominiais. Os andares de um a três são compostos por cinco módulos iguais de 

sequência simétrica: habitação - área de circulação - habitação, multiplicados ao 

longo da planta e sobrepostos nos outros níveis. No total são 50 unidades que 

formam o bloco. Os dois últimos andares são dedicados exclusivamente para as 

tipologias duplex. Desta maneira não foi necessário implantar os elevadores porque 

a comunicação vertical ocorre até o quarto nível, seguindo a legislação relacionada à 

HIS (Decreto nº 44.667 de 26 de abril de 2004). O bloco na quadra A2 segue o 

mesmo raciocínio de distribuição do espaço, todavia, é composto por apenas quatro 

módulos em cada planta e seu primeiro andar inclui os espaços de uso coletivo, 

portanto possui somente 32 unidades habitacionais em total. 

 

5.40 m 5.40 m 8.10 m 8.10 m 
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Figura 86 – Bloco tipo lâmina (B1), planta do andar-tipo – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 87 – Bloco tipo lâmina (B1), planta do quarto andar – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 
Figura 88 – Bloco tipo lâmina (B1), planta do quinto andar – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

2.70 m 2.70 m 7.20 m 7.20 m 7.20 m 
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 Em todas as tipologias percebe-se o cuidado com a boa iluminação e adoção 

do sistema de ventilação cruzada. As áreas molhadas são frequentemente 

agrupadas para simplificar e economizar a implantação das instalações sanitárias e 

dutos de ventilação. Os blocos foram construídos na base dos módulos estruturais 

de sequência a-b-a espaçados entre si em aproximadamente 7,20m e 2,70 m. Nesta 

malha ortogonal foram distribuídos uniformemente os pilares estruturais de concreto 

armado. Todas as paredes internas são desenhadas em alvenaria.  

 A estrutura da torre também é resolvida na malha retangular, marcada pelos 

módulos das unidades habitacionais, todavia a fileira frontal dos pilares é recuada 

em relação à fachada do prédio e o segmento da circulação vertical assume função 

de bloco estrutural, dispensando uso dos pilares na parte interior da planta. 

 A ideia dos elementos pré-moldados constituídos em gel polímero instalados 

nas fachadas principais dos blocos residenciais é mantida. A modulação das 

unidades habitacionais acompanha a modulação dos pré-fabricados, cada unidade 

do bloco lâmina é composta por sete perfis na sua fachada e seis ou nove perfis no 

caso dos apartamentos da torre. 

 

 

Figura 89 – Corte longitudinal da quadra A2 – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 90 – Corte transversal da quadra A1 – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

2.6.3. Unidades habitacionais. 

 

 A maior diversidade de formas também é perceptível na escala das unidades 

habitacionais. No total são seis tipologias: duas nos blocos tipo torre e quatro nos 

prédios lâminas. Em linhas gerais os desenhos procuram aproveitar ao máximo o 

espaço disponível e simplificar a organização de circulação nos apartamentos. A 

superfície das paredes divisórias é minimizada, tenta-se também unir os espaços de 

uso coletivo. Dominam as plantas simples retangulares (67%) com os dormitórios e 

as áreas molhadas agrupadas. Nesta versão os apartamentos alcançaram a 

compacidade muito maior do que nas propostas anteriores. No projeto de 2009 o 

número de pessoas morando em um apartamento é de 3,97, na proposta atual este 

número subiu para 4,0434. O aumento da densidade responde às necessidades das 

famílias sinalizadas pela Associação de Moradores do Jardim, o que resultou em 

abertura de terceiro quarto. Deve-se sublinhar que as unidades não excedem 50 m² 

da área útil, todavia, os novos espaços, desenhados de uma maneira mais 

compacta, incluem todos os usos necessários com as medidas mínimas mantidas. 

                                            
34

 [pessoas/1 unidade]; um resultado médio obtido em todo o conjunto, calculado pela autora na base 
do projeto. 
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Tabela 8 – Distribuição das tipologias das unidades habitacionais nos blocos 

residenciais – terceira versão do projeto. 

 Tipologia torre Tipologia lâmina 

M
ó

d
u

lo
 e

x
te

ri
o
r  Unidade tipo 1 

 

Unidade tipo 3 

 

Unidade tipo 5 

duplex 

   

M
ó

d
u

lo
 i
n
te

ri
o

r Unidade tipo 2 

 

Unidade tipo 4 

 

Unidade tipo 6 

duplex 

   

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Os blocos tipo torre proporcionam a maior quantidade das unidades 

habitacionais no conjunto (164). Devido a sua estrutura simples e simétrica, 

possuem apenas duas tipologias: uma situada nos módulos externos do prédio e a 

segunda na parte interna (tipo 1 e 2, ver figura 91). A pesar das plantas terem as 

formas diferentes, todos os ambientes ocupam as áreas aproximadamente do 

mesmo tamanho. As duas possuem dois dormitórios, a cozinha e o banheiro são 

distribuídos em uma faixa lateral. A diferença consiste apenas nas áreas de uso 

comum, nos apartamentos tipo 2 estes ambientes estendem-se no espaço de 

formato mais alongado com a iluminação vendo das duas fachadas. Isto permite 

facilmente subdividir a sala para diferentes tipos de usos, o que corresponde às 

necessidades das famílias maiores. 
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Figura 91 – Tipologias das unidades habitacionais – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

  

 No prédio lâmina observamos dois tipos principais de unidades habitacionais: 

um localizado nos módulos estruturais interiores ao bloco (tipo 4) e outro, situado na 

parte exterior, cuja fachada é constituída pela empena (tipo 3). Este tipo de 

apartamento dispõe de 3 dormitórios, para conseguir esta divisão, era necessário 

diminuir ao máximo as dimensões do banheiro e da cozinha. A tipologia apresenta 

apenas 4% de número total das habitações propostas, porém para os autores do 

projeto era necessário atender as necessidades das famílias compostas por mais do 

que quatro pessoas. Como podemos observar na tabela 8, os dois últimos andares 

Unidade tipo 1 

(Bloco torre) 

Unidade tipo 2 

(Bloco torre) 

Unidade tipo 5  

duplex 

(Bloco lâmina) 

Unidade tipo 6  

duplex 

(Bloco lâmina) 

Unidade tipo 3 

(Bloco lâmina) 

Unidade tipo 4 

(Bloco lâmina) 



162 
 

estão compostos somente pelas unidades duplex com as áreas de atividades 

diurnas no andar inferior e dois dormitórios e um banheiro localizados no nível 

superior (um diferencial proposto na unidade habitacional tipo 6 é uma pequena área 

de serviço). Uma inconveniência que apresenta esta tipologia é a falta de banheiro 

no andar inferior restrita pela legislação relacionada à habitação de interesse social 

(Decreto nº 44.667 de 26 de abril de 2004). Todavia, o benefício em forma de 

aumento de número de unidades nos blocos residenciais e a melhor articulação dos 

ambientes de usos diferentes recompensam esta falta. 

 As mudanças principais entre esta proposta e sua versão anterior consistem 

em maior número de tipologias, a abertura de terceiro dormitório e o usos de novas 

formas de circulação nas unidades. 

 

2.6.4. Áreas de uso coletivo. 

 

 

 

Figura 92 – Restaurante-escola, perspectiva da maquete eletrônica – terceira 

versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

2.6.4.1. Restaurante-escola. 
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  A quadra B2 localizada ao norte dos blocos residenciais é destinada para o 

prédio do restaurante-escola. Separado da movimentada Avenida Berrini pela praça 

verde e afastado da Avenida Jornalista Roberto Marinho tem o caráter mais íntimo, 

acolhedor. Organizado na planta em forma de “L” é composto por duas alas 

perpendiculares de um e dois andares. É equipado com oito vagas de 

estacionamento e o interior do lote é dotado de uma pequena área arborizada e 

amplo espaço ocupado pelas mesas.  

 Os ambientes estão organizados na planta livre com os segmentos internos 

da comunicação vertical e dos banheiros, dando possibilidade de variedade de 

arranjos. A planta está desenhada com base numa malha ortogonal de pilares 

metálicos espaçados a cada 5,40m ao longo da fachada, criando 18 vãos no total. 

Desta forma o interior permanece livre de suportes. O andar superior repete a 

organização de planta livre com apenas um ambiente fechado com as divisórias 

fixas. O prédio possui as janelas em fita em toda sua extensão com a orientação 

solar leste-oeste (ala menor) e norte-sul (ala maior). As elevações de vidro na parte 

superior são equilibradas pela faixa das paredes cegas na parte inferior. A entrada 

para o interior da quadra é acentuada pelo vazio no volume do bloco localizado na 

junção das duas alas. O desenho corresponde á premissa projetual de tentar 

delimitar os espaços de forma natural, mais “orgânica” e organizar os acessos de 

maneira intuitiva. 
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Figura 93 – Restaurante-escola, planta do andar térreo – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013.  

Rua Charles Coulomb 
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Figura 94 – Restaurante-escola, planta do andar superior – terceira versão do 

projeto.  

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 95 – Restaurante-escola, corte C-C – terceira versão do projeto.  

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 96 – Restaurante-escola, corte E-E – terceira versão do projeto.  

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

C 

B 
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Figura 97 – Restaurante-escola, fachada sul – terceira versão do projeto.  

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

 

 

Figura 98 – UBS/AMA, perspectiva da maquete eletrônica – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

  

 A Unidade Básica de Saúde com Assistência Médica Ambulatorial (AMA) foi 

implantada na parte frontal da quadra A1, próximo à Avenida Jornalista Roberto 

Marinho, garantindo boa visibilidade e fácil acesso. Seu andar principal situa-se no 

nível térreo, todavia o prédio possui também um pequeno subsolo com a área de 

2.6.4.2. UBS / AMA. 
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serviço, apoio técnico, depósito, Raios-X e estacionamento (sete vagas). O módulo 

menor no andar superior é destinado somente para os ambientes de descanso para 

os funcionários. 

 O pavimento térreo é organizado em três faixas principais de 9,00m e 2,70m, 

onde os vãos exteriores são menores e desempenham a função da área de 

circulação, afastando os consultórios das fachadas, obedecendo às indicações do 

Ministério da Saúde. O vão central concentra os espaços da AMA acessados pelo 

corredor norte e os consultórios da UBS com acessos no corredor sul, desta forma o 

vão é subdividido em duas partes de igual dimensão e delimitado na planta pelas 

duas filas de pilares centrais em concreto que determinam a linha das paredes 

(todos os suportes estruturais estão espaçados a cada 8,10m). A unidade utiliza 

também os espaços do andar térreo das torres, com as quais é conectado neste 

nível. Lá podemos encontrar as varandas, farmácia e sala de aula. A entrada de 

acesso para os veículos está situada na parte lateral do lote, no nível térreo do bloco 

tipo torre. 

 

 

Figura 99 – UBS/AMA, planta do pavimento térreo – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 100 – UBS/AMA, planta do pavimento superior – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 101 – UBS/AMA, planta do subsolo – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

Figura 102 – UBS/AMA, elevação sul – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 103 – UBS/AMA, corte C-C – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 Duas filas de pilares internos do bloco enfatizam a simetria da planta 

composta por três vãos. As faixas externas que desempenham a função de 

circulação e espera são semiabertas, no lugar dos caixilhos convencionais foram 

utilizados brises de telha de aço galvanizado verticais como proteção de sol e, na 

parte interna, as lâminas horizontais de vidro de 19 centímetros (rotativas). Os 

consultórios não aproveitam a iluminação direta destas fachadas (que seria 

excessiva neste caso), utilizam as aberturas menores em forma de pequenas faixas 

de janelas entre a parede e o teto (ver figura 105). 

 

Figura 104 – UBS/AMA, corte A-A – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 105 – UBS/AMA, corte B-B – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

 

 

Figura 106 – Creche, perspectiva da maquete eletrônica – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

2.6.4.3. Creche. 
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 No projeto de 2010 a creche é implantada novamente no interior do perímetro 

do conjunto (na quadra A2), como um bloco retangular de dois pavimentos. A planta 

é organizada ao torno de um pátio descoberto de desenho irregular que cria um 

vazio no interior do prédio, fornecendo a iluminação e ventilação natural. Ao seu 

lado, no nível térreo, encontra-se também uma área de lazer coberta pela laje 

superior. A estrutura do bloco apoia-se na malha ortogonal dos pilares de concreto 

definida por dois prédios residenciais, cujas plantas se justapõem na planta da 

creche. Desta maneira o prédio utiliza o espaço do nível térreo e do primeiro andar 

dos blocos, entre as quais está inserido. Consequentemente, na quadra A2 o 

programa de uso foi modificado em relação à quadra A1, onde os espaços 

condominiais e comércio ocupam apenas andar térreo.    

 

 

 

Figura 107 – Creche, planta do pavimento térreo – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 108 – Creche, planta do pavimento superior – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

  

 A circulação entre os dois andares realiza-se através de uma rampa coberta 

(ver figura 108) que segue a forma irregular do pátio interior. Esta solução 

corresponde às normas legislativas de acessibilidade para as pessoas portadoras de 

deficiência, mas também ajuda ás crianças a subirem o nível. 

 Os arquitetos aproveitaram a divisão entre dois pavimentos para agrupar os 

espaços de diferentes usos No nível térreo estão situadas as salas para as crianças 

maiores. No mesmo andar encontra-se a área de recepção e administração, um 

refeitório e uma cozinha. Na laje superior foram desenhadas as salas para as 

crianças menores com maior nível de iluminação solar, necessário para melhor 

desenvolvimento dos bebês. Esta distribuição do espaço garante de forma natural o 

Solar dos bebes 

Rampa coberta 

Terraço descoberto 

Berçários / lactários 

Teatrinho 

Projeção dos blocos residenciais 
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acesso muito mais restrito ao este andar. A proposta inclui vasto terraço descoberto 

(com piso de ladrilho hidráulico texturizado para mais segurança) e um teatrinho.   

 

Figura 109 – Creche, corte longitudinal – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 110 – Creche, vista do interior, maquete eletrônica – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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 Devido à redução das dimensões do condomínio, observamos também a 

diminuição das áreas descobertas de uso coletivo, nesta versão, muito menores que 

20% recomendado pela legislação relacionada aos conjuntos da HIS. As áreas 

privativas externas foram substituídas pelos ambientes internos nos primeiros 

pavimentos dos blocos residenciais. As áreas verdes existentes são desenhadas 

apenas em função de espaçar os prédios e para fornecer a iluminação necessária 

(como é no caso do espaço entre UBS e bloco lâmina na quadra A1). Diante da falta 

de disponibilidade de grandes terrenos para as atividades de esporte e lazer, os 

autores preferiam priorizar no projeto as praças e os equipamentos públicos. 

 

 

Figura 111 – Planta da praça pública na quadra A2 – terceira versão do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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   Na quadra B2 o espaço entre a área verde existente e o bloco lâmina é 

aproveitado para criar uma pequena praça (23m por 52m na sua parte mais larga). 

O espaço não é um simples vazio gerado entre os prédios. Os autores tinham a 

preocupação de delimitar os espaços de uso comum de maneira mais natural e 

funcional possível.  Na figura 111 podemos observar que a praça é traçada pelo 

bloco habitacional e creche de um lado e pela área verde no lado oposto. Desta 

forma acumula em si vários acessos, tornando-se um ponto importante no 

condomínio. Esta função é ressaltada ainda mais pela passagem criada no bloco 

lâmina entre a praça verde e a Avenida Jornalista Roberto Marinho. Este tratamento 

parece deixar o condomínio mais aberto para seu entorno, evitando o efeito de 

exclusão e isolamento. A introdução do conjunto ocorre de uma forma para que seus 

equipamentos possam ser utilizados pelo público maior A presença do comércio na 

praça, sobretudo se for da área de gastronomia, assinala uma possibilidade de 

utilização da praça como o lugar de encontro entre os condôminos e também os 

moradores dos conjuntos vizinhos. 

 A praça verde localizada na quadra B1 permanece no projeto desde o início. 

Todavia nesta etapa foi reduzida para metade. A ideia foi precedida de vários 

estudos que indicaram a demanda de equipamento público e área verde no lugar. 

Sua localização foi determinada para aproveitar a relação com a Avenida Berrini, 

desta forma o conjunto afasta-se um pouco da rua movimentada, todavia continua 

visível. A intenção dos arquitetos não consistia em esconder o complexo de 

interesse social, mas tentar preservar seu caráter diferente dos prédios comerciais 

na Avenida Berrini. O uso do lote nesta versão é determinado como uma praça 

verde de uso público, todavia não foi descartada a presença de um equipamento 

público, o que foi o objeto de estudos realizados pela Prefeitura apesar deste terreno 

não ser incluído no projeto final.  

 

2.6.5. Composição arquitetônica e qualidade estética 

 



176 
 

 

Figura 112 – Perspectiva do conjunto, vista da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho – terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 113 – Perspectiva do conjunto, vista do cruzamento da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho com a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini – 

terceira versão do projeto. 

Fonte: H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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 Entre a segunda e a terceira versão do projeto houve uma mudança 

significativa dos conceitos projetuais, e, como admitem os arquitetos35, foi um 

avanço que regeu a forma da versão final do Jardim Edith. 

 A alternação principal é a implantação das quadras somente de uso misto ou 

público, o que traz mais uniformidade no espaço do conjunto. O novo projeto não 

traça os limites claros entre a parte residencial e os equipamentos. Agora os usos e 

as formas se sobrepõem, criando um espaço único e contínuo.  

  

 

 

Figura 114 – Gráfico da composição vertical do conjunto – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A pesar de terem sido propostas apenas duas tipologias dos blocos 

habitacionais, devido à mistura de usos e formas arquitetônicas o projeto gera uma 

sensação de diversidade ainda maior. Os arquitetos trabalharam com três 

dimensões de edificações: os prédios mais baixos dos equipamentos públicos de até 

dois andares e com as formas arquitetônicas mais expressivas (marcados em 

brando no gráfico da composição, ver figuras 114 e 115), os blocos tipo lâmina, 

alongados, de cinco pavimentos e os elementos verticais das torres. 

 Independentemente da multiplicação dos mesmos elementos (torre e lâmina), 

os autores tiveram o cuidado de não repetir as mesmas sequências dos prédios 

internamente às quadras. Observamos que os blocos não são perfeitamente 

alinhados na planta, por exemplo, a torre da quadra A2 está sutilmente deslocada 

em relação à torre vizinha. O mesmo procedimento ocorre com os prédios lâminas – 

posicionadas nas quadras em relação frente – fundo entre si. Desta forma o ritmo 

                                            
35

 Durante a entrevista realizada com o arquiteto Eduardo Ferroni do escritório H + F Arquitetos- 
corrigir 
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das formas tem os pequenos pontos de rompimento, evitando a sensação de 

monotonia e multiplicação. Outra grande diferença que propõe o novo projeto é a 

renúncia da simetria e os eixos legíveis. 

 

 

Figura 115 – Gráfico da composição horizontal do conjunto – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Esta versão também é muito mais compacta. As edificações estão 

implantadas muito próximas umas das outras, todavia a planta parece ser dividida 

em duas partes: a faixa do lado da Avenida Jornalista Roberto Marinho e os terrenos 

com o restaurante-escola junto com a praça verde ligada à Avenida Berrini. Esta 

divisão no conjunto é criada propositalmente e responde às funções e contextos 

diferentes de cada área. 

 Os blocos residenciais possuem seis tipologias, todavia seus módulos 

estruturais, especialmente nas lâminas são semelhantes. O que rompe a monotonia 

é o tratamento dos primeiros dois andares, onde os espaços são dedicados para o 

uso público e privativo. O bloco continua sendo composto pelos módulos iguais, mas 

o conjunto como o todo não traz a leitura de repetitividade.  

 As fachadas continuam sendo articuladas pelas faixas continuas de janelas e 

os pré-fabricados em “C” como na versão anterior. No andar térreo dos blocos 
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residenciais e nos equipamentos públicos são empregados os brises ou os 

fechamentos de vidro para sinalizar seu uso diferenciado e a acessibilidade. 

 A introdução da unidade habitacional duplex aumentou o número de tipologias 

e, ao mesmo tempo trouxe mais diversidade na organização do espaço. Ainda 

observamos o uso de eixos e as faixas simples geométricas (cerca de 52% das 

unidades), todavia o resto dos apartamentos apresenta os arranjos mais complexos 

(ver figuras 116 e 117). 

 

 

Figura 116 – Gráfico da composição da 

planta das unidades 

habitacionais de tipologia 1, 3, 4 

– terceira versão do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Figura 117 – Gráfico da composição da planta 

das unidades habitacionais de 

tipologia 2 – terceira versão do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Na proposta ainda não observamos muita ênfase no uso das paletas 

cromáticas específicas. O foco do projeto consiste na relação entre as formas 

arquitetônicas diferentes na escala da quadra e do prédio. É este tratamento que 

marca a nova atitude projetual dos arquitetos e vai ajudar no desenvolvimento da 

proposta final.  

 

2.6.6. Quadro síntese da terceira versão do projeto. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

Tabela 9 – Análise do conjunto Jardim Edith – terceira versão do projeto. 

Distribuição das 

quadras 
Distribuição antecedente Distribuição proposta 

Legenda: 

 
  

Tipologia de quadras 
 

Quadra de uso 

predominante- 

mente 

residencial 

 

Quadra de uso 

público 

 

Quadra de uso 

misto 

(residencial e 

institucional) 

 

 

 

 

 

Total: 

Número de quadras: 
– 2 2 4 

Área coberta1  

[m²] 
5.188 

Área total das 

quadras residenciais2  

[m²] 

11.047 

Número de vagas de 

estacionamento 
57 

Número de vagas por 

uma família 
0.23 

Blocos residenciais Tipo A Tipo B1 Tipo B2 

Tipologia Bloco torre Bloco lâmina  Bloco lâmina 

Número de blocos 3 1 1 

Planta tipo 
 
Legenda: 

 

   

Número de andares 15 5 5 

A 

B 

Área de atuação 
 

Blocos 

residenciais 
 

Equipamentos 

públicos 
 

Áreas verdes 

Módulo 

residencial 
 

Módulo de 

circulação 
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Número de unidades 

habitacionais em 

cada bloco 

56 32 50 

Número total de 

unidades 

habitacionais  

 
246 

Programa de uso Andar térreo: 

área condominial / 

institucional 

1° andar: 

Área condominial 

2°-5°andar: 

habitações 

(um caso de área 

condominial no 2° 

andar) 

Andar térreo: 

comércio/área 

condominial 

1°-5° andar: 

habitações 

(4° e 5° andar: 

apartamentos tipo 

duplex) 

Andar térreo: 

comércio/área 

condominial/ 

institucional 

1° andar: 

Área condominial 

2°-5° andar: 

habitações 

(4° e 5° andar: 

apartamentos tipo 

duplex) 

Sistema de 

circulação vertical 

Acesso ao elevador 

em todos os 

andares 

Sem acesso ao 

elevador 

Sem acesso ao 

elevador 

Orientação solar das 

fachadas principais 
L - O N - S N - S 

Unidades 

habitacionais 

(tipologia dos blocos) 

Tipo 1  

  

(B) 

Tipo 2  

  

(B) 

Tipo 3  

  

(B) 

Tipo 4  

  

(B) 

Tipo 5  

duplex 

(B) 

Tipo 6  

duplex 

(B) 

Distribuição do 

espaço na planta  

 

Legenda: 

  

 
 

   

 

 

 

 
 

Número total de 

unidades no conjunto 
82 82 10 36 18 18 

Área útil3 [m²] 49.24 50.00 48.35 48.40 50.00 48.80 

Orientações: 

número de fachadas 

com iluminação 

natural 

3 2 3 2 2 2 

Áreas molhadas 
 

Circulação 

 

Uso comum 
 

Dormitórios 
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Número de 

dormitórios 
2 2 3 2 2 2 

Número de pessoas 4 4 5 4 4 4 

Áreas molhadas 

agrupadas4 
x x  x   

Áreas molhadas com 

ventilação natural5 x x x   x 

Avaliação do sistema 

de circulação6 
3/4 3/4 4/4 4/4 3/4 3/4 

Adaptação p/ 

deficiente físico7 x x     

Equipamentos 

públicos 

Implantação Tipologia do 

prédio 

Caraterísticas 

adicionais 

Restaurante-escola 

Quadra B2, 

Faixa norte do 

conjunto, separada dos 

blocos residenciais, 

Próximo à praça verde. 

 

Planta parcialmente 

livre, possibilidade de 

diferentes formas de 

organização de espaço 

UBS/AMA 

Quadra A1 (uso misto) 

Situada ao longo da Av. 

Jorn. Roberto Marinho 
 

Interconectada com os 

blocos residenciais no 

nível térreo, 

Fácil acesso e 

visibilidade 

Creche 

Quadra A2, 

Próximo à pequena 

praça de uso público e 

a área verde existente 
 

Incorporado nos blocos 

residenciais 

Composição 

arquitetônica 
Caraterísticas principais 

Escala do conjunto Composição na base de 2 faixas: a parta norte de uso público e a 

parte ao longo da Av. Jorn. Roberto Marinho de uso misto 

Escala da quadra Cada quadra de composição diferenciada 

Os prédios interconectados dentro da quadra 

Escala do prédio Edificações de uso público: baixas, formas geométricas 

diversificadas, contrastantes; 

Edificações residenciais: duas tipologias (torre e lâmina) com os 

usos de dois primeiros andares diversificados; 

Multiplicação e sobreposição dos módulos que compõem os blocos 
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habitacionais 

Uso de faixas horizontais de janelas e pré-fabricados nas fachadas 

Preferência pela diversidade e assimetria  

Escala da unidade 

habitacional 
Variedade de tipologias (6); 

Distribuição de espaço na planta diferenciada em cada tipologia 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Legenda: 

1 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número estimativo. 

2 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número estimativo. 

3 Área extraída pelo autor do projeto do conjunto Jardim Edith - número estimativo. 

4 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento (cozinha, 

banheiro e área de serviço) serem agrupadas. 

5 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento (cozinha, 

banheiro e área de serviço) terem ventilação natural. 

6 Avaliação subjetiva do autor das áreas de circulação com critério de tamanho das 

áreas de circulação em relação da superfície total do apartamento e de qualidade 

da organização de circulação, avaliados da seguinte maneira: 1/4 - Inadequada, 2/4 

- Correta, 3/4- Boa, 4/4 – Excelente. 

7 Marcado com “x” no caso do apartamento ser adaptados para as necessidades do 

portador de deficiência física e cumpre a Norma de Acessibilidade NBR9050.  
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2.7. Versão final do projeto. 

 

 

Figura 118 – Conjunto Jardim Edith, vista da face norte – versão final do projeto. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-edith/>. Acesso em 4 

mar. 2015. 

 

2.7.1. Organização das quadras. 

 

 

Figura 119 – Planta de situação – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de  H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A partir de 2011 começou a ser elaborada a última versão do projeto. A 

proposta baseava-se na terceira versão, todavia as quadras da faixa norte (B1 e B2) 

Perímetro do conjunto na 1° versão do projeto 

Perímetro do conjunto na 2° versão do projeto 

Área de atuação da 2° versão do projeto não incluída no conjunto 

Perímetro do conjunto na 3° versão do projeto 

Perímetro do conjunto na 4° versão do projeto 

 

Praça Arlindo Rossi 
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foram excluídas da área de atuação pela Prefeitura. Tratava-se então de uma forma 

de adequação da ideia iniciada em 2010.  

 A tarefa desafiadora consistia em compactar todos os usos propostos 

anteriormente nos dois lotes – A1 e A2 (ver figura 120), delimitados pela Avenida 

Engenheiro Luís Carlos Berrini, Avenida Jornalista Roberto Marinho e três via locais: 

Rua Charles Coulomb, Rua George Ohm e Rua Araçaíba. Desta vez os escritórios 

decidiram trabalhar de forma distinta das anteriores. Preparam a proposta até a 

etapa do estudo preliminar e, a partir deste momento, o projeto foi desenvolvido 

paralelamente à obra. Consequentemente muitas questões foram resolvidas junto 

com a construtora responsável - Kallas Engenharia, evitando as mudanças na etapa 

do projeto executivo.  

 

 

Legenda: 

1 – Bloco residencial tipo A (torre); 2 – Bloco residencial tipo B (lâmina); 3 – Restaurante-escola; 4 – 

UBS; 5 – Creche  

A1, A2 - símbolos das quadras
36

 

Figura 120 – Planta de implantação – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A solução visava adiantar os prazos normalmente necessários entre a 

elaboração do projeto e a contratação da obra e evitar possíveis atrasos A licitação 

da obra foi encerrada em dezembro de 2010, e foi de valor de R$ 43.3 milhões (SP 

URBANISMO, 2010) e o prazo de 18 meses de execução. O projeto foi entregue 

apenas em 2013. Os trabalhos realizados no canteiro de obra foram dificultados até 

2012 pela presença do último morador da favela José Marcos Carneiro de Santana, 

                                            
36

Os símbolos das quadras foram nomeados pelo autor com o objetivo de facilitar a indicação da sua 
posição no perímetro do conjunto; ver capítulo 2.3. Introdução metodológica. 
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cuja casa localizava-se na quadra A1, do lado do bloco torre. Segundo os arquitetos, 

houve uma proposta por parte da construtora de realizar algumas mudanças no 

projeto (no que se refere à distribuição dos blocos), todavia foram rejeitadas e a 

realização final permaneceu fiel à ideia proposta pelos arquitetos. Todavia, Eduardo 

Ferroni afirmou que a sobreposição da obra e o projeto não foi neste caso um 

processo negativo porque incentivou um diálogo entre os engenheiros e arquitetos 

na escolha das soluções mais econômicas37. 

 O conjunto é distribuído em apenas duas quadras, no terreno cerca de 52% 

menor do que a primeira proposta38. A quadra A1 ocupa a área de 5.630 m², a 

quadra menor (A2), se estende  numa área de aproximadamente 3.700 m², as duas 

são de uso misto e respeitam a legislação relacionada aos conjuntos verticais da HIS 

(Decreto nº 44.667, de 26 de abril de 2004) e o Código de Obras e Edificação (Lei nº 

8266, de 20 jun. 1975, revogada pela Lei nº 11.228/1992). 

 Os lotes estão situados na área de ZEIS e dentro do perímetro da OUCAE, o 

que cria uma situação dúbia em relação aos índices urbanísticos. Os escritórios 

decidiram trabalhar com os limites mais estritos da ZEIS com a taxa de ocupação 

T.O.= 0,5 e o coeficiente de aproveitamento C.A. = 2,5, chegando à área construída 

total de 25.714 m². Paralelamente os arquitetos se preocuparam com as diretrizes 

que tratam da insolação e ventilação dos prédios. 

 O conjunto é voltado para a Avenida Jornalista Roberto Marinho, que 

apresenta a vista mais ampla e estabelece um diálogo com a Ponte Octávio Frias de 

Oliveira. Como afirmam os arquitetos do escritório MMBB, a intenção era “(..) que a 

cidade não percebesse aquilo como uma exceção e sim como parte do panorama 

urbano”39. Todavia as quadras vizinhas situadas ao norte do conjunto têm o desenho 

menos padronizado e são ocupadas frequentemente pelos prédios residenciais e de 

escritórios de diferentes alturas, como podemos ver na figura 123. Sem embargo, o 

caráter menos representativo têm as edificações na Rua Charles Coulomb com os 

assentamentos menos regulares, em grande parte os estacionamentos descobertos. 

                                            
37

 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015  
38

 Número aproximado obtido a partir do cálculo feito pela autora 
39

 Entrevista concedida por Milton Braga e Marta Moreira ao portal AECweb - Galeria de Arquitetura, 
publicada em 16 abr. de 2014. Disponível em: <http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/mmbb-
arquitetos_/jardim-edite/889>. Acesso em 5 abr. 2015. 
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Figura 121 – Conjunto Jardim Edith, vista da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

– versão final do projeto. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 

 

     

 

 

 

Figura 122 – Quadra poliesportiva na 

Praça Arlindo. 

Fonte: arquivo da autora, 

2015. 

 

Figura 123 – Rua Charles Coulomb. 

Fonte: arquivo da autora, 

2015. 
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Figura 124 – Estacionamento localizado ao longo da Rua Araçaíba. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 

 

 

Figura 125 – Praça Arlindo Rossi, vista da Rua Araçaíba. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 

  

 A Praça Arlindo Rossi não foi incluída na área do projeto. A partir da segunda 

versão os escritórios não retomaram a opção de reorganização da praça. Todavia, 

atualmente este é um dos objetivos da Associação de Moradores do Jardim Edith. 

Segundo o líder da associação, Gerôncio Henrique Neto, os vizinhos, que 
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antigamente se expressavam contra o empreendimento do Jardim Edith, hoje entram 

em diálogo com os moradores do conjunto, porque as duas partes têm interesse em 

ajudar a comunidade e revitalizar a área40. A ideia dos moradores consiste em 

readequação de uma das quadras poliesportivas localizadas na praça para que 

possa servir como uma academia para os idosos. Para realização deste projeto seria 

necessário instalar uma cobertura e os equipamentos necessários. Sendo uma área 

é de uso público, o processo vai requerer a permissão e financiamento da Prefeitura. 

Gerôncio Henrique Neto afirma também que encaminhou o projeto para a Prefeitura 

com a proposta de que todas as praças da cidade possam ter um conselho gestor 

com os representantes dos lotes mais próximos. 

 

 

Figura 126 – Planta de situação: distribuição de usos – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 Nas quadras A1 e A2, seguindo a ideia da terceira versão do projeto, as 

edificações estão interligadas entre si, mesclando os diferentes usos. Os 

equipamentos públicos ocupam em maior parte o nível térreo. Como podemos 

observar na figura 126, a quadra A1, além das habitações, inclui o prédio do 

restaurante-escola e a Unidade Básica de Saúde, a quadra A2 concentra as 

habitações e a creche. 

 A implantação dos prédios em cada quadra consiste na criação de um módulo 

único com os pátios internos, delimitando claramente o espaço público (a rua) e a 

                                            
40

 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à autora em 23 jul. 2015 

Área condominial 

Restaurante Escola 

UBS 

Creche 

QUADRA A1 QUADRA A2 
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área condominial. Todavia esta divisão não corresponde aos limites reais dos lotes 

demarcados pelo Plano Regional Estratégico. A explicação está nos recuos 

impostos pela legislação vigente. Os arquitetos respeitaram os limites e, para não 

criar uma divisão supérflua entre a porção pública e a privativa da quadra, 

estenderam a calçada até  o limite dos prédios, dando continuidade dos dois tipos de 

espaços. 

 Isto significa que uma metade da calçada é pública e outra parte já tem 

caráter privativo sem nenhum limite físico indicando esta divisão, o que “(...) gera 

uma situação dúbia do ponto de vista da Prefeitura, porque quem deveria cuidar 

desta área [áreas de recuos] são os moradores, mas quem provavelmente cuida na 

prática é a Prefeitura”41. Os autores do projeto desejavam que a área do lote fosse 

delimitada pelas edificações, o que seria muito mais simples. O problema desta 

situação se apresenta também nas vagas de estacionamento que estão situadas 

parcialmente na área privativa e na pública. Houve também uma tentativa de doar a 

parte frontal do lote, todavia não foi realizada, por falta de conhecimento da fórmula 

deste tipo de procedimento. Esta situação demonstra que “precisa-se superar o 

modelo de legislação pouco flexível, que não se adéqua às novas situações (...)“.42 

 Todos os estacionamentos situam-se ao longo da Rua Charles Coulomb. São 

43 vagas em total (com a média de 0,17 vagas para uma unidade), e pode-se 

considerá-las como as vagas públicas. Apenas na primeira versão do projeto os 

arquitetos optaram pela criação do estacionamento de caráter privativo numa grande 

área especialmente delimitada para este objetivo. Nas outras propostas sempre 

tentavam distribuir as vagas de forma menos concentrada. 

 

                                            
41

 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015 . 
42

 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015 .  



191 
 

 

Figura 127 – Perspectiva da quadra A1 – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 128 – Perspectiva da quadra A2 – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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 Como se pode observar nas figuras 127 e 128, na quadra A1 estão 

distribuídos três blocos residenciais - edifícios: 1, 2 e 3 (nomenclatura original do 

projeto arquitetônico), sendo dois deles da tipologia torre e um central tipo lâmina. A 

densidade residencial obtida no projeto é em torno de 0,10 pessoas/m² e não mudou 

significativamente desde a primeira versão (o número sempre permanecia na faixa 

entre 0.09 e 0.12). A quadra A2 inclui apenas uma torre e uma lâmina, denominados 

como edifício 4 e 5. Os prédios do mesmo lote estão conectados no nível do 

primeiro andar, onde encontram-se as áreas condominiais. Portanto, o esquema 

vertical de usos empregado no projeto baseia-se na graduação de acessibilidade 

dos ambientes, começando pelos equipamentos de uso público no pavimento térreo, 

subindo com as áreas de uso comum no primeiro andar e localizando as habitações 

na parte superior dos blocos residenciais (ver gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8 – Diagrama simplificado de distribuição vertical de usos nos blocos 

residenciais – versão final do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados obtidos do projeto de 

H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos (2013). 

 

 A complexidade do projeto exigiu umas modificações neste padrão e resultou 

em uma mescla de usos nos primeiros dois andares conforme o gráfico 9. 

 

2.7.2. Blocos residenciais 
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Gráfico 9 – Diagrama real de distribuição vertical de usos nos blocos residenciais 

– versão final do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados obtidos do projeto de 

H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos (2013). 

 

 Todos os blocos foram executados em concreto moldado in loco, porém 

inicialmente os arquitetos tiveram uma intenção de deixar a estrutura de concreto 

aparente em todo o conjunto, todavia esta solução não foi possível de ser adotada 

porque a concretagem não teve o controle necessário na execução.  

 A utilização de elementos pré-moldados, também mostrou-se inviável 

considerando o custo. Seria necessário moldá-los na obra, o que geraria uma série 

de problemas, como a necessidade de uma equipe técnica qualificada, um cuidado 

especial com o acabamento das peças, etc. Pelo mesmo motivo a ideia de uso dos 

elementos pré-fabricados de gel polímero na fachada teve que ser abandonada. 

 O sistema construtivo baseia-se na malha ortogonal de pilares de concreto 

independentes do sistema de vedação, que é realizado em alvenaria de blocos. Nas 

fachadas das torres (ao longo da área de circulação) também usa-se uma grade 

metálica para melhorar a ventilação. As coberturas constituem-se em lajes planas 

impermeabilizadas, o que pode diminuir o conforto térmico nos últimos andares. 

 As instalações técnicas são conduzidas em dois grupos de shafts, as 

instalações hidráulicas em dutos inseridos dentro das unidades habitacionais (por 

isso o agrupamento correto das áreas molhadas teve maior importância no projeto), 

as instalações elétricas passam nos shafts localizados na área de circulação dos 

blocos. Todos os prédios residenciais são dotados de ventilação cruzada e boa 

iluminação natural, cada unidade possui sempre pelo menos duas faces 

ensolaradas. 
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Figura 131 – Quadra A2, corte transversal. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 Os blocos tipo lâmina possuem 32 e 40 unidades habitacionais distribuídas 

em quatro andares (de 2° a 5°). São construídos com base nos mesmos módulos 

estruturais constituídos por um segmento de circulação vertical e duas unidades 

habitacionais: tipo 1 e tipo 1E com a planta espelhada (ver figura 132). A diferença 

entre os edifícios 2 e 5 consiste no número destes módulos, o primeiro possui 5 

módulos em planta e o segundo somente 4. Observamos também uma pequena 

alteração na distribuição de usos, no edifício 5 o andar térreo é parcialmente vazado 

criando uma área de uso comum sob pilares e o outro prédio é totalmente ocupado 

pelos equipamentos públicos. Nos dois prédios o nível do primeiro andar é dedicado 

para as áreas de uso condominial, o segundo e o terceiro andar são organizados a 

partir dos módulos com as tipologias 1 e 1E implantados na malha ortogonal dos 

Edifício 4 

Edifício 5 Creche 
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pilares espaçados em sequências: 7,10m – 2,70m – 7,10m. A profundidade do bloco 

de aproximadamente 8,30m proporciona excelente iluminação de todos os espaços 

no seu interior. 

 

 

Figura 132 – Bloco lâmina (B1), módulo estrutural da planta-tipo– versão final do 

projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A legislação vigente permite não instalar os elevadores nas habitações de 

interesse social (Decreto nº 44.667 de 26 de abril de 2004) se elas tiverem altura até 

quatro andares. A pesar de que os blocos têm cinco pavimentos, os arquitetos 

cumpriram a norma, desenhando os apartamentos duplex. Portanto, o quarto e 

quinto andar são inteiramente ocupados por este tipo de habitações, representadas 

por quatro tipologias principais (de 2 a 5) com suas variações. 

 

 

Figura 133 – Bloco lâmina (edifício 2), planta do quarto andar – versão final do 

projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 134 – Bloco lâmina (edifício 2), planta do quinto andar – versão final do 

projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 A distribuição destas unidades apresenta uma tipologia muito complexa (ver 

figura 136), o que traz a diversidade maior em comparação com as versões 

anteriores, mas também dificultou o processo de elaboração do seu desenho. 

 As duas fachadas principais (de orientação norte e sul) são compostas pelos 

módulos sobressalientes em “C” empregados ainda na primeira versão do projeto, 

todavia como não foram executados em peças pré-moldadas de concreto, isto 

possibilita trabalhar com os módulos de dimensões diversificadas de 2,55m, 2,05m e 

2,37m de cumprimento, adaptando-se perfeitamente para cada ambiente interno nos 

apartamentos. 

 

 

Figura 135 – Bloco lâmina (edifício 2), vista da fachada norte – versão final do 

projeto. 

Fonte: adaptado da fotografia de Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-edith/>. Acesso em: 4 

mar. 2015. 
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Legenda: 

Símbolos das tipologias das unidades habitacionais
1
 (nomenclatura original do projeto 

arquitetônico):1, 1E, 2, 2E, 3, 3E, 3B, 4, 4E, 5, 5E, 

Módulo de circulação vertical: C. 

 

Figura 136 – Bloco lâmina (B1), esquema de distribuição das unidades 

habitacionais na planta– versão final do projeto. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados obtidos do projeto de 

H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos (2013). 

 

 Todas as torres do projeto têm o mesmo desenho da planta com a orientação 

solar leste-oeste e concentram 60 unidades habitacionais em 16 pavimentos (de 2° a 

17°). O pavimento térreo e o primeiro andar repetem a distribuição de usos 

encontrado nos prédios lâminas. Os níveis superiores possuem a mesma 

distribuição de unidades (todavia em alguns apartamentos destinados para os 

deficientes físicos observamos menores modificações de dimensões internas). O 

bloco é constituído por dois segmentos de comunicação vertical (um equipado com 

dois elevadores, outro com a escada) e quatro unidades habitacionais (tipologias 6, 

7 e suas versões espelhadas 6E e 7E) ligadas pelo corredor de 1,77m (1,20m de 

passagem e um degrau de 0,57m com a possibilidade de uso como um banco baixo, 

ver figura 139). A planta tem a forma retangular de cerca 29,10m por 10,60m com os 

pilares espaçados em módulos de 4,25m, 5,07m e 5,13m.  

                                            
1
 Desenho das unidades habitacionais foi simplificado para os objetivos deste trabalho. 

2°, 3° andar 

4° andar 

5° andar 



201 
 

 

Figura 137 – Bloco torre, planta-tipo– versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 As duas fachadas principais têm desenho diverso. O lado onde se estende o 

corredor é constituído pelos fechamentos de alvenaria e aberturas protegidas pela 

grade metálica em configuração tipo xadrez (figura 138).  A fachada da face oposta 

do prédio repete aquela encontrada no bloco lâmina. 

 

           

Figura 138 – Edifício 1 (torre), vista da fachada oeste. 

Fonte: adaptado da fotografia de Nelson Kon. 

Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-

edith/>. Acesso em 4 mar. 2015. 
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Figura 139 – Edifício 1 (torre), 

área de circulação. 

Fonte: arquivo da 

autora, 2015. 
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2.7.3. Unidades habitacionais 

 

 Como foi sinalizado no capítulo anterior, a última versão caracteriza-se pela 

maior diversidade das tipologias. São 7 tipos principais das unidades habitacionais, 

dois elaborados para as torres e cinco para as lâminas. Todavia cada um deles 

possui suas variações, o que resulta em 17 tipologias em total. 

 Nos blocos tipo torre podemos dividir os apartamentos em dois grupos 

principais. O primeiro inclui as unidades que são localizadas na parte lateral do 

prédio, com aberturas nas três fachadas, que possuem melhores condições de 

iluminação e ventilação (tipo 6 e 6E). Caracterizam-se pela planta mais alongada e 

as áreas molhadas divididas em dois blocos. Neste exemplo observamos que é 

possível criar o desenho ergonômico de circulação também nas plantas mais  

alongadas. É importante anotar que em habitações de interesse social nem sempre 

é preciso agrupar as áreas molhadas em um segmento só. No caso é adotada uma 

solução de dois módulos de instalações hidráulicas inseridas nas extremidades do 

apartamento. A segunda tipologia utilizada nas torres têm as caraterísticas opostas 

(tipo 7 e 7E). Situada na parte interior do prédio tem apenas uma fachada com 

iluminação direta, a segunda face é voltada para a área de circulação semiaberta.  

Todas as áreas molhadas são concentradas em um espaço só. Esta tipologia têm a 

variação destinada para os portadores de necessidades especiais (tipo 7-PNE e 7E-

PNE) com os ambientes internos redimensionados para cumprir a norma brasileira 

de acessibilidade (ABNT NBR 9050). No total são 180 unidades localizadas nas 

torres, cada uma com acesso direto ao elevador. 
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Figura 140 – Apartamento tipo 6, planta – 

versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F 

Arquitetos, MMBB Arquitetos, 

2013. 

 

Figura 141 – Apartamento tipo 7, planta – 

versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F 

Arquitetos, MMBB Arquitetos, 

2013. 

 

 

Figura 142 – Interior do apartamento do bloco tipo torre – versão final do projeto. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-edith/>. Acesso em 4 

mar. 2015. 
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Figura 143  – Vista do apartamento 82 do Edifício 1 – versão final do projeto. 

Fonte: arquivo da autora. 2015. 

 

 Os apartamentos do prédio lâmina de tipologia 1 e 1E (50% das unidades no 

bloco) são desenhados na planta com forma praticamente quadrada com a divisão 

simétrica em forma de faixas de usos diferentes, está solução já foi experimentada 

nas versões anteriores do projeto.  Metade da planta é ocupada pelos dormitórios e 

a outra parte pelos ambientes de uso comum. Nestas tipologias as áreas molhadas 

são muito bem iluminadas e ventiladas e a área de circulação reduzida ao mínimo. 

 

Figura 144  – Apartamento tipo 1, planta – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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 O resto das tipologias propostas são os apartamentos duplex nos dois últimos 

andares dos edifícios 2 e 5. Todas têm as áreas molhadas agrupadas e ventiladas, 

adicionalmente no andar superior são dotadas em uma ampla área de serviço. Os 

espaços sob as escadas são aproveitados (por exemplo, para o uso como armário). 

Um pequeno inconveniente consiste na falta de banheiro no andar inferior (a mesma 

versão de distribuição do espaço encontramos na tipologia 5 e 6 na versão anterior), 

todavia a legislação vigente não permite implantação de dois banheiros nas 

habitações de interesse social.  Neste andar todas as aberturas localizam-se em 

uma única fachada do prédio, o que impossibilita ventilação cruzada neste 

pavimento.  

 Uma solução que foi muito bem recebida pelos moradores são os armários 

baixos criados pelos módulos que constituem as fachadas com a profundidade de 

cerca 50 cm. Os quartos ganharam o espaço de cerca 60 centímetros a mais, o que 

no caso da fachada de 7,10 metros resulta em 3,55 metros adicionais. 

 O projeto prevê apenas as unidades com dois dormitórios. O líder da 

Associação de Moradores do Jardim Edith admitiu que este seria o único aspecto 

que mudaria no projeto, porque muitas das famílias são constituídas por mais que 

quatro membros2. (Esta solução apareceu já na terceira versão do projeto). A pesar 

disso o número médio de pessoas morando em uma unidade não diminui 

significativamente e permanece em torno de 4,00, em comparação na primeira 

versão era igual a 3,49 e subiu até 4,04 na terceira.  

 Uma modificação realizada frequentemente no prédio é a construção da 

parede divisória entre a sala de jantar e a sala de estar, que os arquitetos uniram 

para ampliar o espaço e melhorar sua iluminação e ventilação. Uma sugestão dos 

moradores é entregar as habitações de interesse social somente semiacabados para 

que cada família possa fazer sua escolha, criar a identidade própria. 

 Não obstante, as tipologias das unidades habitacionais empregadas nesta 

versão apresentam soluções mais elaboradas de distribuição do espaço do que suas 

versões anteriores, aproveitam bem toda a área disponível no apartamento, 

simplificam o esquema de circulação e trazem maior diversidade de tipos. 

                                            
2
 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à autora em 23 jul. 2015. 
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Pavimento inferior Pavimento superior 

Figura 145 – Apartamento tipo 2, planta – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

 

 

Pavimento inferior Pavimento superior 

Figura 146 – Apartamento tipo 3, planta – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Pavimento inferior Pavimento superior 

Figura 147 – Apartamento tipo 4, planta – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

 

Pavimento inferior Pavimento superior 

Figura 148 – Apartamento tipo 5, planta– versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 
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Figura 149 – Interior do apartamento do bloco tipo lâmina. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-edith/>. Acesso em 4 

mar. 2015. 

 

2.7.4. Áreas de uso coletivo. 

 

 Desde a fase inicial do projeto os arquitetos queriam incorporar os 

equipamentos públicos no conjunto Jardim Edith. “Primeiro porque a gente acha que 

a HIS sempre deve ser associada aos outros usos e também porque este lugar é 

muito estratégico para vários tipos de programa”, afirmou Eduardo Ferroni3. Outro 

motivo desta intenção foi a demanda do próprio conjunto assim como a oportunidade 

de aproveitar sua localização. A presença dos espaços de uso público deixa o 

conjunto mais aberto para a cidade e previne o efeito da exclusão de forma natural. 

Ao mesmo tempo, durante a elaboração da segunda versão do projeto, a Prefeitura 

começou a organizar as reuniões entre os arquitetos e a comunidade do Jardim 

Edith para apresentar o projeto e conhecer melhor as necessidades. Todas as 

propostas dos equipamentos foram especificadas pela associação dos moradores. 

Não obstante, durante este processo a Prefeitura não impôs nenhum programa além 

das habitações. 

                                            
3
 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015. 
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 Entre 2008 e 2011 a proposta foi constantemente aperfeiçoada e na versão 

final inclui o restaurante-escola, a UBS e a Creche. Durante este período a área 

disponível para o empreendimento foi paulatinamente reduzida, portanto as praças 

públicas e pontos de comércio tinham que ser eliminados do projeto para dar 

prioridade a estes usos. 

 

2.7.4.1. Áreas condominiais – salão de festa e sala de estudo. 

 

 Devido redução do perímetro do conjunto também as áreas condominiais 

externas foram diminuídas e não chegam a ocupar 20% do lote. Apenas na quadra 

A2 foi organizada uma área de esporte e lazer com rebaixamento de quatro degraus 

(solução empregada também na primeira e segunda versão do projeto). Os outros 

espaços de uso comum localizam-se no primeiro andar dos prédios e na cobertura 

do restaurante-escola e da UBS na quadra A1.  

 Como explicou Milton Braga “as áreas de uso comum sempre foram 

pensados como as áreas de convívio não apenas circulação”4. Os arquitetos tiveram 

cuidado de não criar os espaços genéricos e aproveitaram cada superfície 

disponível no projeto para atribuir o uso específico. Na quadra A1 encontra-se um 

amplo salão de festa, atualmente não equipado com móveis, porém dotado em um 

banheiro e uma cozinha simples. Os moradores pretendem futuramente implantar 

uma churrasqueira nesta área. 

 

Figura 150 – Quadra A1, planta do primeiro andar (área condominial) – versão 

final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

                                            
4
Entrevista concedida por Milton Braga e Marta Moreira ao portal AECweb - Galeria de Arquitetura, 

publicada em 16 abr. de 2014. Disponível em: <http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/mmbb-
arquitetos_/jardim-edite/889>. Acesso em 5 abr. 2015. 
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 O espaço de uso comum na quadra A2 é menor e é desenhado com uma sala 

de estudos. O líder da comunidade Gerôncio Henrique Neto gostaria no futuro de 

poder organizar lá as aulas de inglês para as crianças. 

 Os dois ambientes são bem iluminados e amplos, recompensando as 

dimensões menores das habitações. Sendo as salas fechadas e devido ao fácil 

acesso são bem aproveitados e não sofrem muita degradação. Visando a 

manutenção de todas as áreas comuns do conjunto foi contratada uma pessoa 

responsável pela limpeza. 

 

 

Figura 151 – Quadra A2, planta do primeiro andar (área condominial) – versão 

final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 152 – Salão de festa. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 
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Figura 153 – Salão de festa, caixilhos. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 

 

 

 

 

Figura 154 – Interior do restaurante-escola 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-edith/>. Acesso em 4 

mar. 2015. 

2.7.4.2. Restaurante-escola 
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 O restaurante-escola é incorporado no conjunto a partir da versão de 2010, a 

iniciativa veio da Associação de Moradores do Jardim Edith, que acreditaram na 

necessidade de implementação de um projeto profissionalizante. Todavia hoje o 

equipamento ainda permanece sem uso. Isto se explica pela variedade dos 

restaurantes existentes no bairro, os moradores podem facilmente encontrar um 

emprego em um destes estabelecimentos sem depender da instituição criada no 

interior do conjunto. Esta situação gera as consequências negativas para o edifício, 

porque corre risco de sofrer danos sem cuidado dos funcionários responsáveis pelo 

uso adequado e por sua limpeza. O primeiro resultado visível reflete-se na situação 

do pátio que pertence ao restaurante e foi pensado como uma extensão do seu 

espaço. O paisagismo do pátio foi feito antes da entrega do conjunto (com os 

árvores e guaiambés) e o próprio restaurante devia continuar fazendo jardinagem. A 

solução foi pensada para evitar o risco dos moradores não cuidarem das áreas 

verdes. O pátio é limitado de um lado pela parede do restaurante e no lado oposto 

por uma pequena sala de aula e a UBS.  

 O espaço interno do restaurante-escola é inserido na malha dos pilares 

circulares de concreto sob o edifício em lâmina. É constituído por duas faixas 

principais. A primeira, livre de divisórias, voltada para o pátio verde, seria ocupada 

pelas mesas. A segunda faixa, subdividida em vários ambientes fechados com um 

longo corredor central, destina-se para a cozinha. Na parte oeste do lote encontra-se 

também o segundo pátio de uso técnico com estacionamento e uma área de 

descarga de mercadorias. 
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Figura 155 – Restaurante-escola, planta do pavimento térreo – versão final do 

projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013.  

 

 

 

 

Figura 156 – Interior da Unidade Básica de Saúde. 

Fonte: NelsonKon. Disponível em: <http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-

jardim-edith/>. Acesso em 4 mar. 2015.  

2.7.4.3. UBS 

Edifício 1 

Edifício 2 

Pátio I 

Pátio II 
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 Na quadra A1 do lado do restaurante-escola situa-se Unidade Básica de 

Saúde. O projeto segue minuciosamente as normas indicadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e seu espaço é construído com base de 

uma ampla área central sem divisórias iluminadas e ventiladas por três grandes 

claraboias. A área concentra os ambientes de acolhimento, recepção, espera e 

circulação dos pacientes. Ao lado do acesso principal (localizado na rua Charles 

Coulomb) funciona uma farmácia. 

 As claraboias foram primeiramente pensadas como cones. Todavia durante a 

obra seu desenho foi revisado com os engenheiros e afinal foi escolhida uma 

solução mais simples e barata de formas retangulares. A mudança não 

comprometeu a ideia do projeto. 

 Ao redor do espaço central foram organizados em duas faixas de 

consultórios. Seguindo a legislação vigente, deviam ser afastados das fachadas 

exteriores, o projeto aproveita esta situação e cria um corredor técnico paro o uso 

exclusivo dos médicos. Marta Moreira explicou que “os consultórios se abrem para 

fora protegidos por uma parede de elementos vasados que criam um véu que 

distancia a vista, mas permite a iluminação e a ventilação natural dos diversos 

consultórios”5. 

 A solução avaliada negativamente pelos moradores foi a decisão de eliminar 

a AMA do projeto, porque segundo Gerôncio Henrique Neto não há nenhuma 

unidade ambulatorial suficientemente perto do conjunto e seria imprescindível ter 

acesso ao cardiologista e os exames tomográficos e ultrassonográfico. A associação 

de Moradores do Jardim Edith está no processo de mediação com a Prefeitura para 

poder organizar a AMA no lugar do restaurante-escola6. 

                                            
5
Entrevista concedida por Milton Braga e Marta Moreira ao portal AECweb - Galeria de Arquitetura, 

publicada em 16 abr. de 2014. Disponível em: <http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/mmbb-
arquitetos_/jardim-edite/889>. Acesso em 5 abr. 2015. 
6
 Entrevista concedida por Gerôncio Henrique Neto à autora em 23 jul. 2015 
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Figura 157 – UBS, planta do pavimento térreo – versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

 

Figura 158 – Quadra A1, corte transversal (UBS)– versão final do projeto. 

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

Edifício 2 

Edifício 3 
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2.7.4.4. Creche. 

Figura 159 – Creche 

Fonte: H+F Arquitetos. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-

edith/>. Acesso em: 4 mar. 2015. 

Figura 160 

– Interior da creche, rampa. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível 

em: 

http://www.hf.arq.br/projeto/co

njunto-jardim-edith/>. Acesso 

em: 4 mar. 2015. 

Figura 161 – Creche, fachada norte. 

Fonte: arquivo da autora, 2015. 

Figura 162 – Interior da creche, pátio. 

Fonte: Nelson Kon. 

Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/

conjunto-jardim-edith/>. 

Acessado em 4 mar. 2015. 
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 A organização do espaço da UBS reflete-se na planta da creche situada na 

quadra A2. Os espaços concentram-se ao torno de um espaço central – neste caso 

um pátio interno, protegido da rua e das outras áreas de uso comum no condomínio. 

O prédio aproveita a estrutura dos pilares de concreto do prédio lâmina, cuja planta 

se sobrepõe nos andares superiores. O projeto é uma variação da proposta da 

terceira versão de 2010. Também ocupa dois andares com uma longa rampa do 

lado da fachada voltada para Rua Charles Coulomb, atrás da entrada encontram-se 

os ambientes de administração, acolhimento e banheiros. Próximo à rampa foi 

desenhada a cozinha e as áreas de serviço. Do outro lado do pátio situam-se os 

berçários e minigrupos com os acessos mais limitados, são agrupados em dois 

módulos centrais com a área de circulação externa. 

 

 

Figura 163 – Creche, planta do pavimento térreo– versão final do projeto.  

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

  

 O andar superior é destinado para as crianças menores que precisam tomar 

sol, a maior parte do pavimento ocupa um grande terraço descoberto para as 

atividades de lazer. As formas arquitetônicas irregulares e as paletas cromáticas 

utilizadas no prédio destacam ainda mais a alta qualidade do projeto e criam os 

estímulos importantes no desenvolvimento das crianças.  
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Figura 164 – Creche, planta do pavimento superior – versão final do projeto.  

Fonte: adaptado de H+F Arquitetos, MMBB Arquitetos, 2013. 

 

2.7.5. Composição arquitetônica e qualidade estética. 

 

 Analisando todas as modificações da proposta arquitetônica do Jardim Edith 

entre 2008 e 2013, observamos uma renúncia gradual das formas simples, 

repetitivas e distribuídas na malha ortogonal – uma configuração tão comum na 

arquitetura de interesse social. A segunda versão ainda trabalha com os blocos 

residenciais simétricos, retangulares, todavia introduz maior variedade das formas e 

partidos de implantação dos equipamentos públicos. O maior progresso observamos 

na elaboração da terceira proposta, que opta pela interligação e sobreposição dos 

prédios dentro da mesma quadra, dando a impressão de continuidade do espaço no 

lote. Neste momento o conjunto perde sua simetria, ritmo e rigidez na planta. A 

última versão trabalha mais detalhadamente com estes fatores, aperfeiçoando as 

soluções formais empregadas no projeto. 

 As mesmas mudanças observamos no gráfico da composição vertical do 

conjunto. O projeto começa a ser desenvolvido considerando elementos iguais, 

multiplicados e espaçados de forma simétrica, destacando os eixos. A rítmica da 

composição é interrompida nas últimas versões que apostam mais no jogo das 
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alturas e volumes, desta forma cada ângulo em que vemos os prédios proporciona 

uma vista diferente. 

 

Figura 165 – Gráfico da composição horizontal do conjunto – todas as versões do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4° 

3° 

2° 

1° 
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Figura 166 – Gráfico da composição vertical do conjunto – todas as versões do 

projeto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Os mesmos conceitos que regem a composição na escala da quadra 

repetem-se na leitura das formas arquitetônicas utilizadas nos prédios. Os arquitetos 

não têm a sua disposição grandes recursos, portanto optam pelo tratamento gráfico 

das fachadas marcadas pelas sombras criadas pelos módulos, nas torres usam 

também o desenho de xadrez gerado pelos cheios e vazios. As formas destacam-se 

ainda mais pelo uso de cores contrastantes - branco e cinza escuro nos prédios 

residenciais e as cores claras e saturadas nos equipamentos de uso público (ver 

figura 173). No projeto encontramos as texturas diferentes, por exemplo alvenaria 

revestida e grades metálicas nas aberturas das torres, estes elementos têm como 

objetivo disciplinar as fachadas porém não esconder os moradores. As unidades 

sempre abrem-se para a cidade e não para os espaços internos do conjunto. 

1° 

2° 

3° 

4° 
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 Os espaços internos dos apartamentos também passam das formas simples 

geométricas na planta retangular com mínima quantidade de divisórias e recebem 

tratamento de maior complexidade e diversidade das tipologias, renunciando dos 

eixos e as faixas claramente limitadas. 

 Os exemplos deste tipo da atitude projetual encontramos sobretudo na 

arquitetura europeia, que trabalha há muito tempo com usos mistos e o tratamento 

diferenciado das formas arquitetônicas nos conjuntos de habitação de interesse 

social. Os autores do projeto precisavam dar resposta à pergunta como deve se 

separar os usos dentro da mesma construção. Como inspiração para H+F e MMBB 

Arquitetos serviu a experiência do escritório holandês Mecanoo. Na sua proposta 

para conjunto habitacional em Utrecht encontramos uma situação urbana 

aparentemente semelhante ao Jardim Edith, mas todos os projetos residenciais do 

escritório Mecanoo apresentam diferentes misturas de usos, tipologias e estéticas, 

sempre utilizando os recursos simples. Todavia os orçamentos disponíveis na 

Europa ultrapassam as verbas destinadas para este objetivo no Brasil. Portanto os 

arquitetos do residencial Jardim Edith tinham que encontrar sua própria linguagem 

dentro dos limites de custos sem prejudicar a qualidade arquitetônica do conjunto. 

 

 

Figura 167 – Masterplanand Design WoonwijkKanaleneiland, Utrecht – Mecanoo.  

Fonte: disponível em: <http://www.mecanoo.nl/Projects/project/136/Masterplan-

and-Design-Woonwijk-Kanaleneiland?t=3>. Acessado em 18 jul. 2015 
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 A pesar do grande reconhecimento nacional do projeto, paralelamente 

surgiram muitas críticas na realização do projeto de cunho social de qualidade tão 

alta tanto na escala da sua implantação quanto no tratamento dos espaços internos 

do conjunto. 

 

Existe uma opinião que você não pode fazer a HIS dessa qualidade com 

essa localização por conta do mecanismo que os apartamentos se 

valorizam muito e as pessoas vendem seus apartamentos e assim o 

conjunto não vai servir como a HIS. Estes argumentos tendem a depreciar a 

qualidade de habitação e o mecanismo do mercado tente a sustentar estes 

argumentos.
7
 

  

 Por outro lado os profissionais da área de arquitetura e urbanismo apontam 

que é este caminho que está revertendo o quadro brasileiro da arquitetura de 

interesse social de exclusão da população de baixa renda, criando os espaços em 

harmonia com a parte nobre da cidade. Dentro do perímetro da operação urbana 

estão sendo construídas outras habitações de interesse social com alta qualidade 

arquitetônica, disseminando esta atitude projetual, uma delas é residencial Corruíras 

do escritório Boldarini Arquitetura e Urbanismo que já possui uma ampla experiência 

na área. Os outros dois conjuntos já prontos são Gutenberg e Iguaçu de Marcelo 

Suzuki. Todavia existem inúmero projetos em fase de desenvolvimento a serem 

realizados no âmbito da OUCAE. 

 

                                            
7
 Entrevista concedida por Eduardo Ferroni à autora em 3 jun. 2015 
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Figura 170 – Osdorp Mixed-use Centre and Housing, Amsterdam – Mecanoo. 

Fonte: disponível em: 

<http://www.mecanoo.nl/Projects/project/46/Osdorp-Mixed-use-

Centre-and-Housing?t=3>. Acesso em 18 jul. 2015. 

Figura 168 – Residencial Corruíras – Boldarini Arquitetura 

e Urbanismo 

Fonte: Daniel Ducci, disponível em: 

<http://www.archdaily.com.br/br/755090/reside

ncial-corruiras-boldarini-arquitetura-e-

urbanismo/54374347c07a80a74a00009d-

residencial-corruiras-boldarini-arquitetura-e-

urbanismo-foto>. Acesso em 19 jul. 2015 

Figura 169 – Residencial Gutenberg 

– Marcelo Suzuki 

Arquitetura e Urbanismo 

Fonte: SP URBANISMO, 

2013, p.12. 
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Figura 171 – Conjunto Jardim Edith, área de uso comum. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-edith/>. Acesso em 4 

mar. 2015. 

 

    

 

 

 

Figura 172 – Edifícios 3 e 4. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível em: 

<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-jardim-

edith/>. Acesso em 4 mar. 2015. 

Figura 173 – Paleta cromática do 

conjunto – colagem. 

Fonte: elaborado pela 

autora. 
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2.7.6. Quadro síntese de todas as versões do projeto 

Figura 174 – Entrada do edifício 1. 

Fonte: arquivo da autora 

Figura 175 – Edifício 1,  fachada oeste 

Fonte: Nelson Kon. Disponível 

em:<htttp:p://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-

jardim-edith/>. Acesso em 4 mar. 2015em 

4Acessado em 4 mar. 2015. 

Figura 176 – Edifício 2 - fachada. 

Fonte: Nelson Kon. Disponível 

em:<http://www.hf.arq.br/projeto/conjunto-

jardim-edith/>. Acesso em 4 mar. 2015. 

Figura 177 – Vista do conjunto da Rua 

Araçaíba. 

Fonte: arquivo da autora, 2015.  

Figura 178 – Grafite na fachada sul do conjunto, autores: Ozi, Mundano, Thiago Goms, Katia 

Suzue e Primat, 2014. 

Fonte: arquivo da autora, 2015 
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Fonte: elaborado pela autora Tabela 10 – Análise do conjunto Jardim Edith – todas as versões do projeto.
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Tabela 10 – Legenda: 

 

1 Área delimitada pelas coberturas de todas as edificações no conjunto com o 

fechamento de pelo menos duas paredes, extraída do projeto do conjunto Jardim 

Edith pela autora - número estimativo. 

2 Área extraída do projeto do conjunto Jardim Edith pela autora - número estimativo. 

3 Não havendo nenhuma informação disponível no projeto, área extraída dos 

desenhos arquitetônico pela autora - número estimativo. 

4 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas da unidade habitacional 

(cozinha, banheiro e área de serviço) serem agrupadas. 

5 Marcado com “x” no caso de todas as áreas molhadas do apartamento (cozinha, 

banheiro e área de serviço) terem ventilação natural. 

6 Avaliação subjetiva da autora das áreas de circulação com critério de tamanho das 

áreas de circulação em relação da superfície total do apartamento e de qualidade da 

organização de circulação, avaliados da seguinte maneira: 1/4 - Inadequada, 2/4 - 

Correta, 3/4- Boa, 4/4 – Excelente. 

7 Marcado com “x” se a unidade habitacional for adaptada para as necessidades do 

portador de deficiência física e cumprir a Norma de Acessibilidade NBR9050. 
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3. Considerações Finais. 

 

 O projeto do conjunto residencial Jardim Edith é decerto um marco importante 

na discussão sobre habitação de interesse social, cujos problemas por muitas 

décadas não chamaram a devida atenção das autoridades. Os conjuntos eram 

frequentemente localizados nas áreas periféricas da cidade, sem infraestrutura e o 

deficiente sistema de transporte público. Diante dos orçamentos muito reduzidos a 

questão da qualidade arquitetônica permanecia em segundo plano. Não obstante as 

novas gerações dos arquitetos, observando os escritórios europeus atuando nesta 

área junto com as experiências brasileiras, tentaram trazer um novo olhar para a 

questão habitacional, tendo em conta todas as limitações locais. Os projetos de tais 

arquitetos como Marcelo Suzuki, Hector Vigliecca ou Marcos Boldarini começaram a 

traçar um caminho alternativo, estabelecendo padrões mais altos. Todavia o 

conjunto Jardim Edith, devido a suas destacadas características, é um exemplo 

especial neste contexto e já está se tornando um ponto de referência no país e no 

exterior.  

  As soluções empregadas no projeto podem servir como orientação para 

outros profissionais que trabalham nesta área. A proposta apresenta os tratamentos 

específicos em escala de conjunto, começando pela implantação até os detalhes 

arquitetônicos.  

 O primeiro diferencial do projeto é a sua localização na malha urbana. O 

conjunto situa-se no bairro Brooklin, no cruzamento de duas vias importantes 

(Avenida Jornalista Roberto Marinho e Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini), 

onde o preço do metro quadrado chega ao valor maior de R$ 9.000,00. O grande 

mérito da execução do projeto era manter neste local a população da antiga favela 

que na sua luta pela moradia organizou-se em uma associação e mediou essa 

proposta com a SEHAB. 

 Outro avanço nota-se na integração dos equipamentos públicos com os 

blocos residenciais. O objetivo dos arquitetos era abrir o conjunto para a cidade, 

criando os usos diferentes e evitando as barreiras físicas que provocaria o efeito de 

isolamento e exclusão. Na opinião do arquiteto Milton Braga este tratamento previne 

a rápida deterioração que frequentemente sofrem as habitações de interesse social, 
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“a gente propôs programas [...] com o objetivo de estabelecer aquilo, que na nossa 

opinião era o mais importante, que é evitar que o novo conjunto que substituiu a 

favela voltasse a ser um gueto”1.  

 A elaboração das tipologias e formas arquitetônicas foi o processo complexo 

e resultou em grande diversidade e expressividade no desenho dos equipamentos 

públicos e em apenas duas tipologias dos blocos residenciais, todavia por causa da 

sua distribuição e jogo de alturas o conjunto rompe com o paradigma de monotonia 

e repetitividade relacionadas à HIS. Porém, o que chama maior atenção na 

composição é o tratamento das fachadas, representado por diferentes volumes, 

texturas e cores. A análise da composição e estética não foi elaborada pelo prisma 

da HIS e sim, em termos de habitação coletiva em geral. 

 O conjunto continua sendo econômico e resistente. Sua manutenção é mais 

simples devido ao agrupamento dos espaços condominiais com usos específicos, 

que indicam claramente as pessoas responsáveis pela sua limpeza.  

 A proposta dos escritórios MMBB e H+F Arquitetos dá uma resposta para a 

falta de segurança e deterioração encontrados frequentemente nas habitações de 

interesse social, cria o meio para integrar o Jardim Edith com a cidade, porque o 

conjunto “não é o muro, são edifícios que naturalmente se abrem para a cidade e 

que, portanto estabelecem uma espécie de controle social dessas áreas”2. 

 A análise do projeto levanta algumas questões fora da área de atuação do 

arquiteto. Uma das dificuldades consiste em longo processo burocrático. Apesar de 

que os autores do projeto apontam para a boa colaboração com a Prefeitura de São 

Paulo, é inevitável notar o longo processo (de cinco anos) necessário para a 

realização e execução do projeto. Este tempo foi dedicado para a organização dos 

reassentamentos, estudos da situação fundiária dos terrenos pertencentes às ZEIS, 

redimensionamento da área prevista para o empreendimento e pesquisas sobre a 

demanda para os equipamentos públicos. Apenas 30% deste tempo foi ocupado 

                                            
1
 Entrevista concedida por Milton Braga e Marta Moreira ao portal AECweb - Galeria de Arquitetura, 

publicada em 16 abr. de 2014. Disponível em: <http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/mmbb-
arquitetos_/jardim-edite/889>. Acesso em 5 abr. 2015 
2
 Entrevista concedida por Milton Braga e Marta Moreira ao portal AECweb - Galeria de Arquitetura, 

publicada em 16 abr. de 2014. Disponível em: <http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/mmbb-
arquitetos_/jardim-edite/889>. Acesso em 5 abr. 2015 
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pela execução do projeto. As equipes dos arquitetos tinham que modificar 

constantemente o projeto devido aos novos problemas encontrados na sua 

realização. Não obstante, não foi o processo contínuo, o trabalho foi interrompido 

por vários meses durante os procedimentos burocrático de obtenção das análises e 

permissões. Afinal o projeto foi detalhado paralelamente com a obra para evitar 

inúmeras mudanças que poderiam ocorrer com o projeto executivo terminado.   

 Todavia, os arquitetos destacam a necessidade de dispor deste tempo para 

poder adequar e aperfeiçoar o projeto segundo as demandas dos moradores e das 

condições do lugar. A elaboração do projeto de cunho social não ocorre da forma 

linear, porque existem inúmeros fatores que influenciam o processo em cada etapa. 

A análise das quatro versões realizada neste trabalho parece confirmar esta tese. A 

evolução por que passou o projeto reflete também as mudanças da atitude projetual 

dos arquitetos. O grande conjunto composto pelos blocos semelhantes e 

multiplicados, com os limites claros entre os usos diferentes transformou-se em um 

complexo compacto com as habitações e equipamentos públicos sobrepostos, 

usando as tipologias simples, mas agrupadas em sequências diversificadas. 

 A pesar de que dois anos após sua construção o conjunto já começa a sofrer 

as primeiras consequências do mecanismo especulativo do mercado imobiliário, 

este não pode ser um argumento contra a boa qualidade arquitetônica das 

habitações de interesse social. O conjunto é um exemplo de arquitetura econômica e 

resistente, usando os recursos relativamente simples, todavia isso não compromete 

seus valores estéticos.  
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