E
UL
AL
I
APORT
E
L
ANE
GRE
L
OS

E
s
t
a
do
,pl
a
ne
j
a
me
nt
oeha
bi
t
a
ç
ã
onoBr
a
s
i
l
e
nt
r
ea
sdé
c
a
da
sde1960e1980:af
o
r
ma
ur
ba
nac
o
nj
unt
oha
bi
t
a
c
i
o
na
lnoqua
dr
oda
c
r
í
t
i
c
aa
oMo
v
i
me
nt
oMo
de
r
no

VOL
UMEI
I
I
NST
I
T
UT
ODEARQUI
T
E
T
URAEURBANI
SMO-USP

PROF.ª DR.ª EULALIA PORTELA NEGRELOS

ESTADO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO NO BRASIL ENTRE AS
DÉCADAS DE 1960 E 1980: A FORMA URBANA CONJUNTO
HABITACIONAL NO QUADRO DA CRÍTICA AO MOVIMENTO
MODERNO.

Versão Revisada

VOLUME II – MUNICÍPIOS PESQUISADOS –
CONJUNTOS HABITACIONAIS E O PROCESSO DE PLANEJAMENTO

São Carlos
Versão original – depósito em agosto de 2018
Banca de títulos e provas – fevereiro de 2019
Versão revisada – abril de 2021
200

PROF.ª DR.ª EULALIA PORTELA NEGRELOS

ESTADO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO NO BRASIL ENTRE AS
DÉCADAS DE 1960 E 1980: A FORMA URBANA CONJUNTO
HABITACIONAL NO QUADRO DA CRÍTICA AO MOVIMENTO
MODERNO.

Versão Revisada

Tese apresentada no Concurso Público de Títulos e Provas visando à obtenção do
título de Livre Docente junto ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo – IAU-USP
Área de conhecimento: Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo

VOLUME II – MUNICÍPIOS PESQUISADOS –
CONJUNTOS HABITACIONAIS E O PROCESSO DE PLANEJAMENTO

São Carlos, abril de 2021
201

AUTORIZO A REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR
QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRONICO, PARA FINS DE ESTUDO E
PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Arquitetura e Urbanismo com
os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

N385e

Negrelos, Eulalia Portela
Estado, planejamento e habitação no Brasil entre as décadas
de 1960 e 1980 : a forma urbana conjunto habitacional no
quadro da crítica ao Movimento Moderno / Eulalia Portela
Negrelos. -- São Carlos, 2021.
2 v.
Tese (Livre-Docência) –- Teoria e História da Arquitetura
e do Urbanismo -- Instituto de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, 2021.
1
2
1. Habitação (Brasil). 2. Conjuntos Habitacionais
(São Paulo). 3. Planejamento Territorial Urbano. 4. Produção
do Espaço. 5. Historiografia. I. Título.

Bibliotecária responsável pela estrutura de catalogação da publicação de acordo com a AACR2:

Brianda de Oliveira Ordonho Sígolo - CRB - 8/8229

202

SUMÁRIO

ESTADO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO NO BRASIL ENTRE AS DÉCADAS
DE 1960 E 1980: A FORMA URBANA CONJUNTO HABITACIONAL NO
QUADRO DA CRÍTICA AO MOVIMENTO MODERNO

VOLUME I - A TESE DE LIVRE DOCÊNCIA COMO ARGUMENTO E
SISTEMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
APRESENTAÇÃO, 15
INTRODUÇÃO, 22
NOTAS METODOLÓGICAS, 28
PARTE I – A CONSTRUÇÃO
HABITACIONAIS NO BRASIL, 44

DA

CRÍTICA

AOS

GRANDES

CONJUNTOS

CAPÍTULO 1. UMA VISÃO SOBRE OS GRANDES CONJUNTOS HABITACIONAIS “DO BNH”
NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO, 44
1.1. A ideologia urbanística e arquitetônica da forma urbana conjunto, 46
1.2. Reconstruindo o consolidado quadro de juízos historiográficos no Brasil sobre o complexo
SFH/BNH/COHAB, 53
CAPÍTULO 2. A GERAÇÃO DE NOVAS FORMAS URBANAS A PARTIR DA CRÍTICA DO
MOVIMENTO MODERNO NA DÉCADA DE 1980, 65
2.1. Novas formas urbanas em perspectiva histórica, 68
2.2.. As propostas alternativas ao modelo BNH, 77

PARTE II - O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL NA
PRODUÇÃO ESTATAL DE MORADIA PARA AS CLASSES POPULARES NO BRASIL
(1930 A 1986), 83
CAPÍTULO 3. ERA VARGAS (1930-1964) – ORIGENS DO DESENVOLVIMENTISMO, DO
GRANDE CONJUNTO HABITACIONAL MODERNO E DA IDEOLOGIA E PRÁTICA DO
PLANEJAMENTO, 85

3.1. Desenvolvimento e planejamento na era Vargas, 85
3.2. A política habitacional e a ideia de conjunto residencial como projeto de cidade moderna,
94
CAPÍTULO 4. REGIME MILITAR (1964 – 1985 – 1986) – PLANEJAMENTO URBANO E
HABITAÇÃO NO DESENVOLVIMENTISMO AUTORITÁRIO E OS GRANDES CONJUNTOS
HABITACIONAIS NA REDUÇÃO DO IDEÁRIO MODERNO, 108

PARTE III - HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO –
DÉCADAS DE 1960 A 1980, 137
CAPÍTULO 5. SOBRE A PRODUÇÃO DAS COHABS E DA CECAP/CDH/CDHU, 140
5.1. A criação das COHABs no estado de São Paulo e o quadro do planejamento integrado, 140
203

5.2. A atuação do governo do estado de São Paulo - CECAP/CDH/CDHU, 145
CAPÍTULO 6. ANÁLISE TIPOLÓGICA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS
PESQUISADOS, 157
6.1. Localização em relação à mancha urbana consolidada, 157
6.2. Domínio sobre a terra, 158
6.3. Constituição enquanto bairro – dimensão dos conjuntos e equipamentos de consumo coletivos
previstos e efetivamente implantados, 158
6.4. Tipologias empregadas, 160
6.5. Formas de aprovação, 160
6.6. Autoria dos planos e projetos, 161

À GUISA DE CONCLUSÃO: QUESTÕES DA PESQUISA EM HABITAÇÃO EM
PERSPECTIVA HISTÓRICA, 175




Contradições na história da habitação: entre o projeto moderno e a forma-mercadoria,
175
Estado, planejamento e habitação no Brasil - Por uma teoria urbana latino-americana,
179
Estado, planejamento e habitação no Brasil - Por um inventário da produção do
BNH/COHABs no estado de São Paulo, 181

REFERÊNCIAS, 184

VOLUME II – MUNICÍPIOS PESQUISADOS –
CONJUNTOS HABITACIONAIS E O PROCESSO DE PLANEJAMENTO
APRESENTAÇÃO, 207
1. SÃO PAULO, 208
1.1. A produção da COHAB-SP – Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo, 212
1.1.1. Pesquisa Amostral – São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo, 217
1.1.2. Casos selecionados, 221
1.1.2.1.
Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III, 221
1.1.2.2.
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco –
Carapicuíba/SP, 261
1.2. A produção da CECAP/CDH/CDHU, 300
1.2.1. Casos Selecionados, 300
1.2.1.1.
1.º Período – 1964/1974 – CECAP – Caixa Estadual de Casas para
o Povo, 300
1.2.1.2.
2.º Período – 1975/1980 - CECAP – Companhia Estadual de Casas
Populares,
1981/1982 - CODESPAULO – Companhia de Desenvolvimento de
São Paulo, 304
1.2.1.3.
3.º Período – 1983/1988 – CDH – Companhia de Desenvolvimento
Habitacional, 304
1.3. São Paulo – Habitação social no processo de planejamento municipal, 320
204

2. SANTOS, 333
2.1. A produção da COHAB – ST – Companhia de Habitação da Baixada Santista,
339
2.1.1. Pesquisa Amostral, 341
2.1.2. Casos selecionados, 342
2.1.2.1.
Conjunto Habitacional Jardim Castelo I e II, 344
2.1.2.2.
Conjunto Habitacional Dale Coutinho, 349
2.1.2.3.
Conjunto Habitacional Valongo, 357
2.1.2.4.
Conjunto Habitacional Radio Clube, 361
2.2. A produção da CDHU, 368
2.2.1. Pesquisa Amostral, 368
2.2.2. Caso selecionado, 368
2.2.2.1.
Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul, 368
2.3. Santos - Habitação social no processo de planejamento municipal, 374
3. CAMPINAS, 379
3.1. A produção da COHAB-CP – Companhia de Habitação Popular de Campinas,
387
3.1.1. Pesquisa Amostral, 390
3.1.2. Casos selecionados, 395
3.1.2.1.
Conjunto Habitacional Vila Rica, 395
3.1.2.2.
Conjunto Habitacional Castelo Branco, 399
3.1.2.3.
Conjunto Habitacional Boa Vista, 406
3.1.2.4.
Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho, 413
3.1.2.5.
Complexo de Conjuntos Habitacionais Distrito Industrial de
Campinas - DIC I a DIC VI, 422
A) DIC I – Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de
Abreu - Casas, embriões e apartamentos, 426
B) DIC II - Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros –
Casas e apartamentos, 433
C) DIC III - Conjunto Habitacional Rui Novaes – Casas e
apartamentos, 437
D) DIC IV - Conjunto Habitacional Lech Walesa – Casas e
apartamentos, 441
E) DIC V – Conjunto Habitacional Chico Mendes - Casas e
apartamentos, 444
F) DIC VI – Casas e apartamentos, 449
3.2. Campinas - Habitação social no processo de planejamento municipal, 454
4. RIBEIRÃO PRETO, 457
4.1. A produção da COHAB-RP – Companhia Habitacional Regional de Ribeirão
Preto, 462
4.1.1. Pesquisa Amostral, 466
4.1.2. Casos selecionados, 468
4.1.2.1.
Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II, 468
4.1.2.2.
Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux, 476
4.1.2.3.
Conjunto Habitacional Avelino Alves Palma, 490
205

4.1.2.4.
4.2.

4.3.

Conjunto Habitacional Adelino Simioni, 492

A produção da CECAP/CDH/CDHU, 501
4.2.1. Pesquisa Amostral, 504
4.2.2. Casos selecionados, 506
4.2.2.1.
Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia (Ribeirão Preto A),
506
4.2.2.2.
Conjunto Habitacional Professor João Rossi, 515
4.2.2.3.
Conjunto Habitacional Jardim Paiva I, 526
Ribeirão Preto - Habitação social no processo de planejamento municipal, 532

5. BAURU, 536
5.1. A produção da COHAB-BAURU – Companhia de Habitação de Bauru, 539
5.1.1. Pesquisa Amostral, 541
5.1.2. Casos selecionados, 541
5.1.2.1.
Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III, 542
5.1.2.2.
Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III, 549
5.1.2.3.
Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube, 555
5.2. Bauru - Habitação social no processo de planejamento municipal, 559
REFERÊNCIAS, 562

APÊNDICES, 566
APÊNDICE 1 – Quadros da produção da COHAB-SP na Região Metropolitana de São Paulo
– 1965 a 1992, 567
APÊNDICE 2 – COHAB-SP - Apresentação dos casos pré-selecionados, 572
APÊNDICE 3 - Quadros da produção da COHAB-ST na Baixada Santista – 1966 a 2009, 579
APÊNDICE 4 – Quadro da produção da COHAB-CP em municípios da região de Campinas –
1967 A 1994, 582
APÊNDICE 5 – Quadro da produção da COHAB-CP no município de Campinas – 1966 a 2009,
585
APÊNDICE 6 - COHAB-CP – Lotes Urbanizados no Município de Campinas, de 1994 a 1998,
587
APÊNDICE 7– Quadro da produção da COHAB-RP em outros municípios – 1970 a 2017, 588
APÊNDICE 8 – Quadro da produção da COHAB-RP em Ribeirão Preto – 1973 a 2011, 592
APÊNDICE 9 – Quadro da produção da COHAB-BAURU em outros municípios – 1966 a 2018,
595
APÊNDICE 10 – Quadro da produção da COHAB-BAURU no município de Bauru – 1968 a
1995, 598
206

APRESENTAÇÃO
Este Volume II - MUNICÍPIOS PESQUISADOS – CONJUNTOS HABITACIONAIS E O
PROCESSO DE PLANEJAMENTO – é resultado da revisão da tese para publicação no Banco
Digital de Teses e Dissertações da USP, extraindo do corpo principal da tese o material empírico
sobre os municípios e, ao mesmo tempo, inserindo a base técnica dos casos estudados nos cinco
municípios. Esse material, na versão original, foi encaminhado – em formato totalmente digital –
dividido em pastas por municípios e constando como material de consulta.
Para a publicação da versão revisaada, e julgando importante que a base técnica dos conjuntos
fornecida por cada COHAB fizesse parte do conjunto de elementos do corpo principal da tese,
pareceu-nos útil dividir em dois volumes que podem ser consultados de forma articulada para a
compreensão tanto das análises teóricas do Volume I quanto do processo técnico apresentado no
Volume II.
Assim, neste Volume II apresentamos os cinco municípios estudados na tese – São Paulo, Santos,
Campinas, Ribeirão Preto e Bauru – em um formato de trabalho empírico. Para todos os municípios
traçamos um panorama do processo de urbanização anterior a 1964, sem a pretensão de proceder a
uma análise histórica exaustiva de cada município. Da mesma forma, analisamos brevemente as
relações entre o processo de planejamento urbano municipal e a produção habitacional das respectivas
COHABs no período delimitado, buscando apreender elementos da vinculação da cultura técnica e
profissional em ambos os campos de atuação.
As análises aqui apresentadas apresentam elementos de continuidade da pesquisa, já em andamento
no momento da publicação desta versão revisada da tese de Livre Docência. E, como tese de Livre
Docência, vários componentes de análise se vinculam à nossa trajetória como docente, pesquisadora
e profissional e aparecem recorrentemente durante a leitura do trabalho.
Como já indicado no Volume I, esta tese é resultado de pesquisas desenvolvidas desde 2009, no
âmbito do IAU-USP, para as quais concorreram os trabalhos de investigação no nível de Iniciação
Científica, Treinamento Técnico e Mestrado por nós orientados, que se mostraram fundamentais para
a sistematização dos dados aqui apresentados, cujos autores vão sendo indicados ao longo da
apresentação.
Do ponto de vista dos recursos econômicos para a realização da pesquisa, foram imprescindíveis os
dois Auxílios à Pesquisa Individual da FAPESP, o primeiro entre 2011 e 2013, que incluiu uma bolsa
de Treinamento Técnico e, o segundo, entre 2017 e 2018, que incluiu os recursos de diárias para a
realização da segunda rodada de visitas técnicas aos municípios pesquisados, além da viabilização da
contratação de empresa especializada em construção de cartografia (e-Quanta), com o precioso
trabalho do geógrafo Marcos Ummus.
Para todos os casos estudados em todos os municípios há um sub-item de apresentação de tipologias
habitacionais, na maior parte deles com plantas, elevações e esquemas tipológicos. Estas tipologias
são base para a análise tipológica constante no Capítulo 6 do Volume I da tese.
Neste Volume II, com caráter empírico, os apêndices são considerados como tal, uma vez que as
informações obtidas como anexos originalmente foram adaptadas e os quadros redesenhados.
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1. SÃO PAULO1
Por volta de 1930, as preocupações com a questão da habitação social no município de São Paulo são
tão importantes quanto as atenções com os problemas sanitários, pois, além dos graves problemas
vinculados às epidemias recorrentes, pode-se identificar a intenção de modelagem ideológica
formulada pelas elites em aliança com o Estado no sentido de controlar os custos da reprodução da
força de trabalho através da habitação. As vilas operárias produzidas pelos proprietários de fábricas
servem perfeitamente a esses objetivos, uma vez que, ao mesmo tempo em que permitiam o
pagamento de salários mais baixos para alguns operários privilegiados com uma moradia nas vilas,
ensejavam o controle do comportamento individual e familiar no sentido de formar “operáriospadrão”, enquadrados ideologicamente para viabilizar o sistema de produção.
Esse período inaugura, no campo do urbanismo, a elaboração de planos gerais para grandes cidades,
alguns com ênfase nos desafios viários. Em São Paulo, o “Estudo para um Plano de Avenidas para a
Cidade de São Paulo, de Prestes Maia, tem início de implementação na gestão de Fábio Prado e se
expande a partir de 1938, com Prestes Maia prefeito (até 1945) Nesse período, seguindo a
periodização de Leme (1990), de 1930 a 1945, assistimos, à revelia do comumente chamado “Plano
de Avenidas” ao mesmo tempo em que indicado por ele, à extensão da implantação do modelo de
loteamentos periféricos, promovidos por particulares, vendidos individualmente a famílias,
geralmente de baixa renda, que se vêm movidas a investir seu dinheiro e sua energia física na
autoconstrução de uma casa própria em lote distante e mal servido de infraestrutura e transporte
público. Denominamos esse movimento de um intenso processo de “salto para a periferia”
(NEGRELOS, 1998), numa expansão horizontalizada e quase ilimitada, como é possível apreender
dos estudos de Maia, ao contrário de Anhaia Melo, que orientava suas propostas para São Paulo no
sentido do controle de seu crescimento.
O modelo radio concêntrico adotado no “Plano de Avenidas”, com expansão em anéis, teve como
corolário o vetor de valorização imobiliária, reforçando a segregação espacial e socioeconômica na
cidade, valorizando o transporte sobre rodas; os estudos sobre a implantação da rede do metropolitano
(metrô), embora presentes no “Plano de Avenidas”, não tiveram a absorção do poder político à época.
Ao mesmo tempo, a ausência de um efetivo plano diretor que previsse a implantação de serviços
públicos e formulasse regras claras para o uso e a ocupação do solo, possibilitou uma multiplicação
de loteamentos que, em poucas décadas, consolidou uma horizontalidade irracional e muito difícil de
dotar de serviços de forma equitativa e homogênea. A adoção do modelo radio concêntrico significou,
na história urbana paulistana, a hegemonia de uma concepção de cidade “mononuclear, de baixa
densidade, ocupação extensiva do solo, sem barreiras para o crescimento da área urbanizável e com
uma proposta de direções de crescimento... princípios que serviram de base às propostas de sistema
viário e de transportes... e as indicações para o zoneamento da cidade” (LEME, 1990, p. 124).
Passava-se por nova fase da história da habitação social no Brasil e São Paulo é a cidade que vai
receber uma grande parte dos investimentos políticos e econômicos para a construção de bairros
operários, a partir de 1930, com a regulamentação estatal. Como já consolidado na historiografia, o
caso de São Paulo, de conformação de uma área metropolitana através de um longo processo de
crescimento econômico (capital agroexportador e industrial), de concentração populacional, de
polarização de capitais e contingentes imigratórios e migratórios, levou a que fosse palco privilegiado
de intervenções estatais de todos os governos desde que o Estado varguista formulou um novo projeto
regulamentador no campo das políticas e programas habitacionais, tomando para si a ação de
intervenção.
Dados de população para o município de São Paulo – de 1960 a 1991 (IBGE – Tabela população nas cidades capitais
de 1872 a 2010): 1960 - 3.825.351; 1970 - 5.987.977; 1980 - 8.587.665; 1991 - 9.626.894.
1
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A importância de São Paulo, tanto para o desenvolvimento nacional através do modelo de
desenvolvimento em polos industriais concentrados (a partir dos anos 1930 é o setor industrial que
vai mover a economia brasileira), quanto para a formação de uma nova mentalidade cultural em
termos de vida urbana e mais, metropolitana, gerou um crescimento cada vez mais intenso que levou
à forma como o território paulistano foi sendo expandido, parcelado, loteado, apropriado e conurbado
a outros núcleos que acabaram por conformar o que se considerou a “Grande São Paulo”.
Seguindo Leme (1990), entre 1945 e 1964, inicia-se o processo de metropolização com
desconcentração industrial na cidade de São Paulo, substituição de funções com o comércio
“invadindo” áreas residenciais. Essa mudança no caráter do território paulistano se expressará em um
novo tipo de propostas urbanísticas, com a estratégia da abordagem das questões urbanas articuladas
às questões regionais e promovendo-se planos com o caráter de planejamento geral do território. É o
início do que denominaremos aqui de “planejamento diretor”, ou seja, não teremos apenas propostas
de remodelação e reorganização espacial materialmente construída, mas também projeções e
parâmetros para o crescimento e expansão urbanos.
Seguindo a forte tendência da institucionalização do planejamento desde a década de 1930, é
organizada, por Cristiano Stockler das Neves, em curto mandato de prefeito indicado pelo governador
eleito Adhemar de Barros (em 1947), a Comissão Orientadora do Plano Diretor, em torno dos
primeiros estudos e projetos de planejamento (SAMPAIO, 1996). No “Programa de Melhoramentos
Públicos para a Cidade de São Paulo”, coordenado por Robert Moses (cerca de 1950), elaborado a
partir da presença do IBEC - “International Basic Economy Corporation”, dirigido por Nelson
Rockfeller em Nova York, se expõe um diagnóstico da situação da cidade no que se refere às suas
necessidades de melhoramentos públicos.
Na gestão de Jânio Quadros como prefeito - 1953 a 1955 -, Anhaia Melo, presença constante no
debate com Prestes Maia em torno da questão do zoneamento e dos limites da expansão do território
da cidade, elaborou o plano “Elementos básicos para o planejamento regional de São Paulo”,
estabelecendo limites para o crescimento da cidade e regras para o parcelamento do solo rural,
propondo unidades de vizinhança e limites de altura para os prédios comerciais.
Antes da nova gestão de Adhemar de Barros, de 1957 a 1961, o então prefeito Toledo Piza contrata
a equipe do Padre Lebret, a SAGMACS – Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica aplicada
aos Complexos Sociais, que elabora a pesquisa “Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana”,
utilizando
[...] a sua análise das carências municipais, bairro a bairro, e da estrutura da
organização territorial em forma de pólos de atração, e da incrivelmente atrasada
estrutura administrativa, o grande provocador de transformações em nosso
urbanismo, conferindo-lhe claramente dimensão político-social, ampliando-lhe as
bases para se constituir em sistema de planejamento de um processo histórico de
desenvolvimento, superando o urbanismo simplesmente físico-territorial.
(CAMPOS FILHO, 1996, p. 68)

Estamos diante de um novo e complexo projeto, tanto para a cidade como território quanto para as
classes operárias. Um novo padrão de expansão urbana e de produção de moradia popular está
começando a ser implantado, inclusive na consciência da população, baseado na ideia do trabalhador
com casa própria construída com as próprias mãos nos finais de semana em um lote num bairro novo
em zona rural ou recém-incorporado à área urbana, distante do centro. Esse modelo significava, do
ponto de vista do trabalho operário, a possibilidade de reduzir o custo do item moradia do orçamento
do trabalhador, possibilitando, segundo a concepção do capital, a redução do salário direto.
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A produção pública de moradias através de órgãos estatais está em marcha, ao se criar as Carteiras
Prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (1933) – com ampliação de competências para
produção de moradia aos seus associados (1937) - a Fundação da Casa Popular (1946-1964) e, no
sentido de assumir o controle de processos de promoção do acesso à moradia popular, a instituição
da Lei do Inquilinato (com edições vigentes entre 194 e 1964) que pôs limites drásticos à ação privada
no campo da produção imobiliária por aluguel para as camadas populares (BONDUKI, 1998;
BONDUKI; KOURY, 2014; FERRARI, 2013).
O zoneamento proposto por Prestes Maia indica elementos segregadores, uma vez que propõe que as
habitações das classes operárias se localizassem junto às indústrias, cuja instalação é orientada junto
às marginais dos rios Tietê e Pinheiros, vias estruturais propostas por Maia no “Plano de Avenidas”.
As demais classes sociais e suas respectivas habitações poderiam localizar-se junto às vias radias e
perimetrais (as coletivas) e por entre os setores (as individuais), segundo Leme (1990), onde,
inclusive, poderiam adquirir valor imobiliário mais elevado na lógica da expansão baseada no caráter
extensivo. Assim, das classes populares, que vão sendo, a partir desse período, “levadas” a assumir a
alternativa lote periférico/casa própria alcançando um novo patamar social - o de pequeno proprietário
-, exigiu-se mais um sacrifício, o de penar com o precário transporte em ônibus pelos extensos bairros
ainda com características rurais. Vemos, dessa forma, como a “extensividade” é característica
vinculada aos assentamentos populares como marca da urbanização brasileira, que segregam e,
principalmente, afastam de forma considerável os pobres das áreas mais centrais da cidade.
Além dos novos moldes de constituição da moradia operária, dos novos bairros periféricos e
consequentemente, da expansão urbana horizontal de São Paulo, ocorre um fenômeno que começa a
intensificar-se da década de 1940, com a crise de habitação que se conforma pelo seguinte conjunto
de fatores: a lei do inquilinato de 1942, que congela aluguéis, desestimula investimentos privados na
construção de novas moradias “centrais” por aluguel e promove ações de despejo em massa por toda
a cidade; a promoção pública de moradias de forma seletiva, através de órgãos dos quais apenas os
trabalhadores associados tem acesso como os Institutos de Previdência e Pensões; a dificuldade em
obter recursos para aquisição do lote periférico e, depois, para a construção da moradia ainda que de
forma autônoma e precariamente.
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Conjunto residencial da Mooca, IAPI, 1946 (BONDUKI; KOURY, 2014, vol. 2, p. 42). Foto de 1950.

Conjunto residencial da Mooca, IAPI, 1946 (BONDUKI; KOURY, 2014, vol. 2, p. 43). Implantação na tipologia
multifamiliar vertical, com os tipos de blocos laminares e localização dos equipamentos sociais.

Conjunto residencial da Mooca, IAPI, 1946 (BONDUKI; KOURY, 2014, vol. 2, pp. 42-43)
Rua dos Trilhos, Mooca
Arq. Paulo Antunes Ribeiro
576 unidades
Blocos de 4 e 5 pavimentos
Equipamentos: área verde e playground; projetados: posto de assistência médica, mercado, clube e área de esportes.
Empresa construtora – T.H. Marinho de Andrade Construtora S.A. (TEAGASA)
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1.1. A produção da COHAB-SP – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
A população de São Paulo, em 1960, chegava aos 3.825.351 habitantes (IBGE, Censo 1960), num
processo intenso de consolidação do seu parque industrial e de não menos intenso processo de
metropolização, pois, em 1960,
[...] a região metropolitana de São Paulo está definida: a serra da Cantareira ao norte
e nordeste, as grandes represas ao sul e a Serra do Mar a sudeste são os grandes
obstáculos físicos; assim, a cidade estender-se-á ainda na direção do vale do Paraíba
(Alto Tietê), na direção sul (ABC mais Diadema e ocupação ao longo da via
Anchieta) e na direção sudeste (Itapecerica). (WILHEIM, 1965, p. 17)

As pressões de demanda por habitação popular são enormes e reconhecidamente justificadas, dado o
sistema vigente de promoção habitacional, atendendo à demanda oficial associada através dos IAPs
e tendo a FCP enormes dificuldades, de toda sorte, incluindo o corporativismo sindical, para imporse como organismo público federal normativo e promotor de moradia. Disso decorre o aumento do
que o novo regime, instalado com golpe militar de 1964, considera “o déficit” habitacional, que leva,
além da reorganização de todo o processo institucional de produção de moradia, à formulação de um
novo sistema também para a elaboração do planejamento urbano e regional no país.
A COHAB-SP, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, é criada, então, no quadro do
complexo sistema SFH/BNH/COHABs e agentes promotores privados, como agente promotora de
caráter público, vinculada à produção local e regional de moradia.
Através da Lei 6.738, de 16 de novembro de 1965, a Câmara Municipal autoriza o Executivo a criar
a COHAB-SP, prevendo que a Prefeitura Municipal de São Paulo subscreva ações da empresa
constituída nos termos da lei federal de sociedades anônimas. No seu art. 3.º, vale registrar, a lei
permite o atendimento à lei de criação do complexo SFH/BNH/COHAB (Lei 4.380, de 21/08/64),
outorgando à COHAB-SP a permissão de desapropriar áreas para cada conjunto habitacional, requerendo, para
tal, autorização por lei municipal.

A área de atuação da COHAB-SP está indicada para a então “Grande São Paulo”, incluindo, além da
capital, os municípios que com ela fazem limite. Vale registrar que os municípios limítrofes com a
capital, nesse momento, e que configuraram a “Grande São Paulo”, segundo a cartografia no PUB –
Plano Urbanístico Básico de São Paulo, de 1969, eram praticamente os mesmos da lei de 1973, de
constituição de regiões metropolitanas pelo governo federal, com exceção dos criados posteriormente
(São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista). Toda a produção da COHAB-SP encontra-se no
APÊNDICE 1 – Quadros da produção da COHAB-SP na Região Metropolitana de São Paulo
– 1965 a 1992.
A seguir encontra-se o Mapa “Distribuição dos conjuntos habitacionais da COHAB-SP na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) no período de 1964 a 1989”2, com a indicação da mancha urbana
de 1981 e dos conjuntos habitacionais da COHAB-SP selecionados como casos de estudo, além dos
casos avaliados do PAR/CEF, com data posterior (devido à criação do programa em 1999).

2

Elaboração de Marcos E. Ummus/e-Quanta ME, março de 2018.
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Tendo urbanizado áreas que totalizam, aproximadamente, 22,3 milhões de m2 e construído cerca de
135 mil moradias (SLOMIANSKY, 2002, p. 96), a atuação da COHAB-SP marcou profundamente a
paisagem da cidade. Essa marca fica mais evidente pelo predomínio das intervenções em grandes
glebas – atingem 2,8 milhões m2, no Conjunto Habitacional José Bonifácio – e pela grande
concentração na Zona Leste da cidade, onde estão localizadas 68% das unidades construídas.
Também fora do município de São Paulo, em Itapevi e Carapicuíba, foi muito grande o impacto da
implantação dos conjuntos da COHAB-SP, com sua atuação metropolitana, pois abrigam populações
que representam, respectivamente, 17,6% e 21,9% das populações desses municípios
(SLOMIANSKY, 2002).
Os grandes conjuntos habitacionais de Itaquera, em São Paulo, e de Carapicuíba, município da Região
Metropolitana de São Paulo, constituem uma parcela estruturante da experiência da COHAB-SP, a
despeito dos inúmeros erros cometidos. Bolaffi (1975) distingue vários tipos de erros: erros de detalhe
e erros de execução. Mas o autor critica principalmente a concepção urbanística desses conjuntos,
inspirada ainda pela Carta de Atenas: a segregação espacial das funções urbanas, a construção dos
conjuntos enquanto “cidades-dormitórios” (termo cunhado nessa época) sem atividades produtivas
no local e de serviços cotidianos, como a ausência de áreas para postos de gasolina, pequenas oficinas
de consertos, bares, etc. Ainda segundo Bolaffi (1975), é preciso apontar esses erros em evidência
para corrigi-los, em vez de condenar de uma vez por todas os grandes conjuntos habitacionais, cuja
vantagem repousa nas economias de escala e no recurso às técnicas de construção modernas.
Seguem dois mapas com a indicação da área urbanizada do município de São Paulo (de 1881 a 2002
e 1963 a 1974 (EMPLASA, 2002-2003, com elaboração da SEMPLA-DIPRO). Essa cartografia é
uma base indispensável para analisar com mais detalhe a afirmação de que foram os grandes
conjuntos habitacionais da COHAB-SP os principais vetores de crescimento urbano do município,
sobretudo na zona leste. Em ambos os mapas é claro o registro da área urbanizada até 1962, que
extrapola os polígonos dos conjuntos da COHAB-SP. O complexo de conjuntos de Itaquera,
analisados como casos de estudo neste trabalho, à luz do mapa, acabaria por conformar o
preenchimento de uma área urbana que já havia ultrapassado o bairro antes mesmo da criação da
empresa.
Essas considerações são fundamentais na construção historiográfica, no sentido de dar maior precisão
tanto ao próprio conhecimento do fenômeno da urbanização quanto à orientação de aprofundamento
nos estudos da implantação de cada conjunto e nos estudos da urbanização paulistana.
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Expansão da área urbanizada – Município de São Paulo 1881-2002. Disponível em
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/infocidade/mapas/3_expansao_da_Area_urbaniza
da_1981_1.pdf. Acesso ago;/2018.
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Área urbanizada do município de São Paulo, de 1963 a 1974. Disponível em:
<http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1970.jpg>. Acesso em: ago/2018.

216

1.1.1. Pesquisa Amostral – São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo
o Pré-seleção – pesquisa 2009/2010 - (5 casos: 7,46% do universo de 67 conjuntos entregues
entre 1966 e 1997)
o Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco/Carapicuíba (1972-1983)
o Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta - Itaquera IA/São Paulo (1977-1981)
o Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega - Itaquera IB/São Paulo (1977-1981)
o Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva – Itaquera IC/São Paulo (1977-1981)
o Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II e III/São Paulo (1978-1982)
Critérios de seleção
1.º Localização na Região Leste do Município de São Paulo, onde se encontra a maior quantidade de
conjuntos habitacionais para rendas mais baixas, produzidos pela COHAB-SP e pela CEF, através do
Programa de Arrendamento Residencial (PAR).
2.º Os conjuntos que compõem o “complexo de Itaquera”, Itaquera IA, IB, IC, II e III, foram um forte
direcionador do vetor de crescimento do tecido urbano da região leste do município de São Paulo; aí
encontram-se conjuntos que estão entre os primeiros implantados pela COHAB-SP, em 1978-1982,
na zona leste do município de São Paulo;
Este complexo possui ao todo 34.122 unidades habitacionais, nas tipologias:
- Unifamiliar horizontal/lotes urbanizados;
- Unifamiliar horizontal/casas geminadas duas a duas;
- Unifamiliar horizontal/“embriões”, casas isoladas no lote);
- Multifamiliar vertical/apartamentos em edifícios lâmina unidos por 2 ou 3 blocos centrais de
escadas, sem elevador;
- Multifamiliar vertical/apartamentos em edifícios lâmina com 2 ou 3 blocos externos de escadas, sem
elevador.
O complexo de casos estudados apresenta um total de 167.725 habitantes, segundo dados atuais da
COHAB-SP, comparável a uma cidade de médio porte.
3.º Disponibilidade de dados cartográficos - mapas oferecidos pela COHAB-SP - acerca dos
conjuntos Itaquera IA, IB, IC, II e III, contendo situação atual de implantação das áreas habitacionais
dos conjuntos produzidos com recursos do BNH, áreas reservadas à COHAB-SP, áreas verdes,
institucionais, áreas ocupadas irregularmente, e de empreendimentos posteriores da CDHU e da CEF,
incluindo os empreendimentos do PAR. Foram fornecidas, também, informações georeferenciadas
que foram, posteriormente.3
4.º Facilidade de acesso à região pelas redes de transporte viário e metroviário, sendo as principais
vias e acessos: Radial Leste, Av. Itaquera, Av. Waldemar Tietz, Av. Silvio Torres, Av. Jacu Pêssego,
Av. João Batista Conti e Av. Nagib Farah Maluf. E as seguintes estações de metrô: Artur Alvim,
Corinthians/Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio.

3

Informações trabalhadas pela bolsista de Treinamento Técnico. HELEODORO (2012)
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5.º os conjuntos Itaquera IA, IB, IC, II e III possuem o maior número de equipamentos sociais
implantados em relação a todos os projetos realizados pela COHAB-SP.
Por esses critérios, os conjuntos escolhidos para análise arquitetônica e urbanística foram: Conjunto
Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA, Conjunto Habitacional Padre Manoel da
Nóbrega/Itaquera IB, Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva/Itaquera IC e Conjunto
Habitacional José Bonifácio/Itaquera II/III.
Exceção foi feita em relação ao Conjunto Habitacional Itaquera IV, por constituir-se por lotes
urbanizados destinados à autoconstrução.
Este “Complexo de Itaquera”, somatória de todos estes conjuntos, representa um dos primeiros
grandes conjuntos habitacionais implantados pela COHAB-SP, em 1978-1982, na zona leste do
município de São Paulo. Por essa razão, é considerado um “megaconjunto”, reunindo vários
conjuntos que, por sua vez, foram produzidos como setores separados já no processo licitatório.
Padre José Anchieta (Itaquera IA) – Padre Manoel da Nóbrega (Itaquera IB) – Padre Manoel
de Paiva (Itaquera IC)
As construções do conjunto de Itaquera I iniciaram em 1977 e finalizaram em 1981, o período entre
1977 e 1978 foi o de maior produção de apartamentos, contabilizando 1.620 unidades construídas
com o sistema semi-industrializado e industrializado (TARALLI, 1984).

Itaquera Pe. J. de Anchieta/Itaquera IA, Pe. M. da Nóbrega/Itaquera IB e Pe. M. de Paiva/Itaquera IC. Fonte: COHABSP, 2009.
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Itaquera Pe. J. de Anchieta/Itaquera IA, Pe. M. da Nóbrega/Itaquera IB e Pe. M. de Paiva/Itaquera IC. Fonte: COHABSP, 2009.
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o Seleção de caso – pesquisa 2009/2010 ampliada em 2014/2017
José Bonifácio (Itaquera II/III) (1978-1982)


Nova seleção para a RMSP (2014/2017)
o Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco (Carapicuíba/SP) – de 1972 a
1983
o Setor V – com desenhos técnicos e visita a um dos apartamentos (COHAB 5)
o Setor VII – caso de interesse por ter sido implodido em 1991.

Para a complementação da seleção de casos, com a inclusão do Conjunto Habitacional Presidente
Castelo Branco, em Carapicuíba, os critérios foram:
1.º Localização na Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, onde se encontra a maior
quantidade de conjuntos habitacionais para rendas mais baixas produzidos pela COHAB-SP fora do
município de São Paulo.
2.º O conjunto, que forma um complexo de setores habitacionais, foi um forte direcionador do vetor
de crescimento oeste da Região Metropolitana de São Paulo, sendo um dos mais antigos na lista de
produção da COHAB-SP, entre 1970 e 1983.
Este complexo, em 1982, já contava com 8.742 unidades construídas e entregues, com previsão de
alcançar 16.230, chegando, então a 15.350 apartamentos e 880 casas. Os primeiros setores planejados
no complexo habitacional em Carapicuíba eram os seguintes, totalizando 8.742 unidades
habitacionais:
Carapicuiba I -4.840 unidades
Carapicuiba II - 724 unidades
Carapicuiba III - 1. 424 unidades
Carapicuiba IV - 480 unidades
Carapicuiba V - 450 unidades
Carapicuiba VI - 824 unidades
Observa-se que o setor VII, aqui abordado pelo seu caráter excepcional, uma vez que foi implodido
em 1991, ainda não constava na relação de unidades construídas em 1982.
No setor VII do Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, em Carapicuíba, todos os edifícios
foram projetados na tipologia multifamiliar vertical; todos eles foram construídos com um sistema
pré-fabricado desenvolvido pela empresa COAN, que utilizava gesso na estrutura das suas paredes e,
portanto, foi afetado pelas chuvas e apresentou graves patologias que motivaram sua demolição por
implosão (COHAB-SP, 1989, p. 17).
As tipologias presentes no Conjunto são:
- multifamiliar vertical/apartamentos em edifícios lâmina unidos por 2 ou 3 blocos centrais de
escadas, sem elevador;
- multifamiliar vertical/apartamentos em edifícios lâmina com blocos externos de escadas, sem
elevador;
- unifamiliar horizontal – casas geminadas duas a duas.
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O complexo de casos estudados apresenta um total de 167.725 habitantes, segundo dados atuais da
COHAB-SP, comparável a uma cidade de médio porte.
3.º Disponibilidade de dados cartográficos - mapas oferecidos pela COHAB-SP - acerca dos setores
do Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, contendo situação atual de implantação das
áreas habitacionais dos conjuntos produzidos com recursos do BNH, áreas reservadas à COHAB-SP,
áreas verdes, institucionais, áreas ocupadas irregularmente.
4.º Facilidade de acesso à região pelas redes de transporte viário, a partir da Marginal Tietê, pela
região do Jaguaré, passando por Osasco, sempre com amplas vias.

1.1.2. Casos selecionados

1.1.2.1. Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Localização – Fonte: COHAB-SP. Elaboração de Marcos
Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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O conjunto localiza-se na Subprefeitura Itaquera, à Rua Virgínia Ferni e Avenida João Batista Conti;
apresenta área de 2.813.302,40 m², população estimada de 102.300 habitantes, 17.700 unidades
habitacionais do tipo apartamentos, 400 unidades habitacionais do tipo apartamentos de “Renda
Média”, 2.360 unidades habitacionais do tipo casas/embriões e 1.156 unidades habitacionais do tipo
lotes urbanizados. Situação fundiária: regularizada. (Dados de 2009, com exceção das áreas que
incluem os conjuntos do tipo CDHU e PAR).
O Conjunto José Bonifácio, Itaquera II/III, foi implantado entre o final da década de 1970 e início da
década de 1980, marcando a continuidade do primeiro conjunto habitacional implantado pela
COHAB-SP na região leste de São Paulo, no bairro de Itaquera, conhecido como Itaquera I. O
Itaquera II/III foi implantado sobre um espigão de sentido norte/sul, um divisor de águas dos rios Jacu
e Itaquera, ocupando uma área de 281,3 ha (TAVARES, 1987).
As características topográficas do terreno associadas ao desmatamento inescrupuloso levaram a
problemas de erosão, fator que posteriormente impactou nos serviços de terraplanagem; a própria
localização do sítio destinada ao conjunto representou um problema em função da grande distância
de regiões urbanizadas, acarretando um aumento dos custos de implantação das redes de
infraestrutura, em especial de esgoto.
A construção do conjunto habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - ocorreu entre os anos de
1978/1982, com concorrências públicas por setores realizadas até 1981. Seguindo a tendência de
construção de grandes conjuntos habitacionais, o porte do conjunto Itaquera II/III fica mais evidente
quando comparado à produção total da COHAB-SP. Segundo Tavares (1987, p.157) em 1978
representou mais da metade da produção da Companhia. Dentre o período 1976/1986, a produção do
conjunto Itaquera II/III representou 18% da produção total da COHAB-SP.4

Produção Itaquera II/III em relação à produção total da
COHAB, 1976/1986.
Adapatado Tavares (1987)

18%

ITAQUERA II/III

OUTROS

Gráfico – Produção do conjunto de Itaquera II/III em comparação com a produção total da COHAB-SP entre 1976 e
1986. Elaboração de César Desiderá (2017), baseado em Tavares (1987).

4

Sobre a indicação dos períodos de implantação dos conjuntos da COHAB-SP, em termos de precisão, é necessário
lembrar que há continuidade de construção de empreendimentos em áreas consideradas de domínio para provisão de
moradias por parte da Companhia. Assim, mesmo com a indicação de um período fechado, aparecem datas de implantação
posterior ao longo do processo de ocupação das glebas.
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No Conjunto Itaquera II/III, onde grande parte das obras iniciaram em 1978 e finalizaram também
em 1981, o período de maior produção de habitações foi entre 1979 e 1980, contabilizando 1.820
apartamentos de construção também racionalizada (TARALLI, 1984).
Os projetos habitacionais em Itaquera compreenderam casas embrião, térreas e sobrados, na tipologia
unifamiliar horizontal, e variados tipos de edifícios verticais, na tipologia multifamiliar vertical.
Quanto à área das unidades habitacionais construídas no Conjunto Itaquera II/III as casas (térreas) de
um dormitório possuíam 22m² e as de dois dormitórios variavam entre 28 e 22m², os apartamentos
de um dormitório possuíam 28m² e os de dois dormitórios variavam entre 45 e 38 m².
O projeto desses conjuntos faz parte das tipologias desenvolvidas pela equipe técnica da COHAB-SP
entre 1976 e 1979, cujas características são diferentes daqueles desenvolvidos entre 1966 e 1980. As
condições de edificação seguiram o novo Código de Obras de 19 de junho de 1975, sendo que a
legislação específica para a implantação de Habitação de Interesse Social só foi instituída em 1976,
destacando a admissão de construções em casas tipo embrião e em mutirão, consistente com o
analisado no Capítulo 4 do Volume I, quando, a partir de 1974, o complexo SFH/BNH/COHABs
expande a ação para os chamados “programas alternativos”.
O conjunto contava, em 2009, com os seguintes equipamentos sociais:
a) Biblioteca Municipal Vinícius de Moraes, localizado no Centro Comunitário, da Avenida Jardim
Tamoio, n. 1.119, dirigida pela Secretaria Municipal de Cultura.
b) Hospital Dia I, localizado no Centro Comunitário da Rua Bernardino Prudente, n. 86 e 98, dirigida
pela Secretaria Municipal de Saúde.
c) Posto Policial, dirigido pela Secretaria Estadual dos Negócios e Segurança Pública.
d) Biblioteca Municipal Vicente de Carvalho, localizado no Centro Comunitário da Rua Guilherme
Valência, n. 210, dirigida pela Secretaria Municipal da Cultura.
e) Escola Municipal de Educação Infantil, localizada no Centro Comunitário da Rua Corruíra do
Brejo, n. 133, dirigida pela Secretaria Municipal de Educação.
f) Escola Municipal de Educação Infantil, localizada no Centro Comunitário da Rua Isabel Urbina,
n. 149, dirigida pela Secretaria Municipal de Educação.
g) Escola Municipal de Educação Infantil, localizada no Centro Comunitário da Rua Daniel
Mongolo, n. 145, dirigida pela Secretaria Municipal de Educação.
h) Associação Comunitária Beneficente Imaculada Conceição, localizada na Rua José Ariza, n. 92.
Oferece os cursos de datilografia, corte e costura, alfabetização de adultos, pintura, tricô, violão,
cabeleireiro, formação humana e religiosa, além de albergar a sede da organização “Alcoólicos
anônimos”.
i) Centro Cultural e Esportivo dos Aposentados, localizado na Rua Leôncio Gurgel, n. 790. Oferece
os cursos de futebol, dama, xadreze dominó.
j) Associação dos Mutuários da COHAB II/III (ASMUCO), localizada no Centro Comunitário da Rua
Isabel Urbina, n. 146. Oferece os cursos de espanhol, curso de cuidado com flores e datilografia.
k) Assistência Social Lar Ditoso, organização localizada na Rua Giovani Quadri, n. 80. Oferece
atividades comunitárias.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Desenho de sistematização de todo o conjunto. Fonte:
COHAB-SP (2009)
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l) Sociedade Beneficente e Promocional da Igreja Assembleia de Deus, organização institucional
religiosa localizada na Rua Giácomo Quirino, n. 58, onde ocorrem cultos religiosos e recreação
infantil.
m) Associação Beneficente Bom Pastor dos Moradores do Conjunto Habitacional Itaquera II/III,
localizada na Rua César Domenico, n. 85. Oferece orientação a jovens; cursos de corte e costura,
datilografia, cabeleireiro, atendente de enfermagem; alcoólicos anônimos; festas comunitárias;
recreação; esportes; festas religiosas; distribuição de cestas básicas e reuniões diversas.
n) Associação Cultural São Jerônimo, localizada no Centro Comunitário da Rua Emílio Aires, n. 80.
Oferece bailes com bar e os cursos de capoeira, balé e caratê.
o) Grupo Cultural Afro II, Igreja Seicho-No-Ie e Igreja Evangélica Brasileira, localizados no Centro
Comunitário da Rua Anselmo Rodrigues, n. 125. Oferece os cursos de datilografia, dança, capoeira
e informática, além dos cultos religiosos envolvidos.
p) Associação de Mães dos Excepcionais de Itaquera (AMEI), localizada no Centro Comunitário da
Rua Emília Brazão, n. 110. Oferece atendimento por psicóloga a crianças excepcionais.
q) Ação Comunitária São José Operário, localizada na Rua Caetano Braga, n. 200. Funciona como
local de celebrações religiosas; reuniões de alcoólicos anônimos e centro de juventude; e curso de
corte e costura.
r) Associação de Moradores do Conjunto Habitacional José Bonifácio, localizada no Centro
Comunitário da Rua Augusto Cavalcante, n. 154. Oferece os cursos de datilografia, balé, ginástica,
aeróbica, caratê, alfabetização de adultos, pintura em tecido e tricô; também funciona como local para
reuniões de alcoólicos anônimos, bailes e departamento de esportes.
s) Grupo Cultura Dândara, localizado na Rua Manuel de Agreda, n. 99. Oferece os cursos de dança,
capoeira. A organização religiosa Seicho-no-ie também funciona no local, além de albergar ensaio de
MPB.
t) Associação Esportiva Brasil - Grêmio Botafogo, campo de futebol localizado na Rua Luiz Matheus
com a Avenida Jardim Tamoio, quadra 196.
u) Serviço Social Promocional "Perseverança", localizado no Galpão da Rua João Pedro Luna, n. 92.
Oferece assistência e educação a crianças e adolescentes.
v) Sociedade Grupo da 3.ª Idade "Amor Perfeito", localizada no Núcleo Comercial da Avenida João
Batista Conti, n. 183, núcleo 13, salas E e F. Oferece atividades comunitárias.
w) Grupo de Amigos Solidários do Conjunto Juscelino, localizado no Núcleo Comercial da Avenida
João Batista Conti, n. 1.183, sala 3. Oferecem espaço para trabalhos sociais.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – implantação – Fonte: COHAB-SP.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio/Itaquera II e III, sem data. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II e III, agosto de 2000. Fonte: COHAB-SP.

,

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Fragmento – Av. Nagib Farah Maluf – Fonte: Google Earth,
intervenção da autora para localização do edifício visitado em 2013 e em 2014.
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Conjunto habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Fotos gerais, da autora, em janeiro de 2013.

228

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Avenida Nagib Farah Maluf, edifício visitado - Tipo B8.1 –Tipologia
multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III. Edifício visitado na visão geral abaixo. Fotos da autora, em janeiro de

2013.
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A) Tipologias habitacionais
Diversos tipos foram implantados relativos às tipologias multifamiliar vertical (diversos tipos de
blocos) e unifamiliar horizontal (diversos tipos de casas, incluindo as casas embrião). Seguindo a
linha proposta por nossa pesquisa, priorizamos as unidades habitacionais na tipologia multifamiliar
vertical.

Produção Itaquera II/III em relação a produção da COHAB - tipos
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Gráfico – Produção em Itaquera II/III em relação à produção geral da COHAB-SP, frente aos tipos empregados. Fonte:
Tavares (1987). Adaptado por Cesar Desiderá (2017).

Vários tipos de prédios multifamiliares verticais foram empregados pela COHAB-SP no Conjunto
José Bonifácio - Itaquera II/III durante sua construção, como segue:
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III. Tipos de edifícios multifamiliares verticais. Fonte: TAVARES
1987, p. 14, vol. 2.

Cada tipo apresenta pequenas variações, concentradas basicamente no pavimento térreo. Estas
variações se encontram na posição dos reservatórios d’água inferiores, presença de banheiros e
depósitos, número de banheiros.

Tipologias Aplicadas em Itaquera II/III.
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Gráfico – Tipologias aplicadas em Itaquera II/III. Fonte: Tavares (1987, adaptado por Desiderá (2017).
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As tipologias e seus respectivos projetos arquitetônicos, não traziam quaisquer indicações
construtivas, tampouco favoreciam este ou aquele sistema construtivo. Resumiam-se a modelos
básicos que cada construtora procurava adaptar segundo as necessidades do sistema construtivo
escolhido. Nogueira (2003, p. 238) aborda esta questão:
A COHAB desenvolvia os projetos-tipo como um arcabouço abstrato que servia a
vários processos construtivos. Em geral a própria empresa construtora elaborava o
projeto executivo, o que lhe dava oportunidade de tratá-lo conforme seus interesses.
O que significava privilegiar a construtibilidade do empreendimento sobre o seu
futuro uso. A empresa promotora, dessa forma, abria mão de um controle sobre o
produto final. Mas o projeto deveria funcionar como instrumento privilegiado no
sentido de conferir ao espaço qualidades sensíveis concretas: textura, cor,
iluminação, conforto ambiental, sem falar na divisão interna e na adequação de cada
espaço às suas funções.

A escolha de determinados tipos estava condicionada somente ao número de unidades requeridas e à
área disponível para implantação do edifício não havendo qualquer condicionante de ordem técnicoconstrutiva.5
Outra consequência da adoção indiscriminada de projetos-tipo se constituiu nas desastrosas
intervenções no terreno. Somados às necessidades impostas pelas condições topográficas,
anteriormente citadas, grandes serviços de terraplanagem se fizeram necessários, acarretando um
custo extra para as obras, além de intensificar processos erosivos pré-existentes (TAVARES, 1987).

5

Tal questão ainda deve ser objeto de mais investigações, dadas as amplas lacunas de dados e informações sistematizados
para esse período, segundo, inclusive, o que indicamos em nossas conclusões no Volume I.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III – Plantas, cortes e elevações. Tipologia unifamiliar horizontal –
casas geminadas duas a duas. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - Planta, cortes e elevações. Tipologia unifamiliar horizontal –
casas geminadas duas a duas. Fonte: COHAB-SP.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - Plantas, cortes, elevações, cobertura e detalhes construtivos.
Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte:
COHA-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - Plantas, cortes, elevações, cobertura e detalhes construtivos.
Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fonte:
COHAB-SP.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - Plantas, cortes, elevações, cobertura e detalhes construtivos.
Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte:
COHAB-SP.

A implantação dos conjuntos COHAB-SP configura bolsões de tipologias diferentes. Na tipologia
multifamiliar vertical há quatro diferentes tipos de edifícios: 1) os edifícios lâminas com três blocos
laterais de escadas; 2) edifícios tipo lâmina unidos por 1 bloco central de escadas; 3) edifícios lâmina
unidos por 2 blocos centrais de escadas e 4) edifícios lâmina unidos por 3 blocos centrais de escadas.
Na tipologia unifamiliar horizontal, os tipos são: 1) casas embrião com 3 ambientes (sala, cozinha e
banheiro) e 2) casas embrião com 5 ambientes (sala, cozinha, 2 dormitórios e 1 banheiro).
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Tipologias e Esquemas Tipológicos - Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III –
Tipo B4 (ver mesmo tipo no Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco)

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Tipo B4 – Pavimento térreo e unidade habitacional tipo.
Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais Fonte
COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Tipo B4 – Pavimento térreo e unidade habitacional tipo.
Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Tipo B4 – Elevação 1 – Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Tipo B4 - Elevação 1 – Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.1

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte
COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.1 – Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.1 – Elevação 1– Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.1 – Elevação 1 – Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.2

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.2 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte
COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.2 – Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.2 – Elevação 1– Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.2 – Elevação 1 - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.3

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.3 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte
COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.3 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo -- Esquema tipológico – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de
escadas laterais. Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.3 – Elevação 1– Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo B8.3 – Elevação 1 - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 13.1

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 13.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 13.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo -- Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 13.1 – Elevação - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 13.1 – Elevação - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 27.1

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 27.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte
COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 27.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo -- Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 27.1 – Elevação - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 27.1 – Elevação - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 33.1

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 33.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais.
Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 33.1 - Planta do pavimento tipo e unidade habitacional
tipo -- Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 33.1 – Elevação - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo 33.1 – Elevação - Tipologia multifamiliar vertical,
apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo MOD A01

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo MOD A01 - Planta do pavimento tipo e unidade
habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco central de
escadas. Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo MOD A01 - Planta do pavimento tipo e unidade
habitacional tipo -- Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco central de
escadas. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo MOD A01 – Elevação - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco central de escadas. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II e III – Tipo MOD A01 – Elevação - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco central de escadas. Esquema tipológico – Elaboração
Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III – Tipologia Multifamiliar Vertical - Edifícios lâminas unidas
com 1 bloco central de escadas, Fotos de OLIVEIRA (2010).

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III –
Tipologia Multifamiliar Vertical - Edifício com 2 lâminas unidas por 1 bloco central de escadas. Fotos de OLIVEIRA
(2010).

ConjuntoHabitacional José Bonifácio – Itaquera II/III - Casas embrião, com 3 e 5 ambientes. Fotos de OLIVEIRA
(2010).
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B) Sobre as construtoras6
As obras de Itaquera II/III contaram com a participação de várias construtoras 7.

CONSTRUTORAS

SISTEMAS CONSTRUTIVOS ADOTADOS

MÉTODO

Ferro-cimento

PLÍNIO

Tradicional, Alvenaria Autoportante

ARAÚJO

Outinord, Pré-moldado

LOYO

Precise

SCHAHIN-CURY

Alvenaria Estrutural

ENGESUL

Tradicional

BHM

Tradicional

IRFASA

Alvenaria Estrutural, Alvenaria Autoportante

SERGUS

Formas Metálicas IHL, Alvenaria Estrutural

VEPLANTEC

Alvenaria Autoportante

BETUMARCO

Alvenaria Autoportante

GTO

Alvenaria Autoportante

OPUS

Alvenaria Estrutural

ELAGE

Alvenaria Estrutural

H. GUEDES

--------------------------

Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera III/III - Construtoras Participantes. Fonte: Tavares (1987), adaptado
por Desiderá (2017). Versão final: Maria Alice Messias.

De acordo com Tavares (1987, p. 155),
Durante as obras de Itaquera II/III, várias construtoras faliram - não tiveram
capacidade empresarial para enfrentar o porte das obras da COHAB. Na ocasião,
apesar do início da crise econômica, o mercado ainda oferecia oportunidades às
construtoras, que se utilizaram da estratégia de não concorrer para obter um aumento
dos preços da COHAB.

As licitações ocorreram entre janeiro de 1978 e fevereiro de 1981, no começo houve poucas empresas
interessadas, mas, com o início da produção, as licitações chegaram a ter entre 25 a 30 concorrentes.
Participaram das obras de Itaquera II/III quinze construtoras, listadas na tabela anterior. As licitações

6

Agradecemos a César Desiderá, nosso orientado de Iniciação Científica em 2017, por sua fundamental contribuição a
esta análise. Sua formação de engenheiro na EESC-USP e de arquiteto e urbanista no IAU-USP garantiu à nossa pesquisa
um enorme ganho de compreensão sobre a atuação das construtoras e da implantação de sistemas construtivos no
Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III.
7
Outras construtoras, ainda, aparecem em processos administrativos da COHAB-SP não tratados nesta tese.
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foram feitas para setores, que poderiam ser executados por uma ou mais construtoras em função do
porte da construtora e número de unidades habitacionais.
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III - Divisão por setores. Fonte: Tavares (1987), adaptado por
Desiderá (2017).
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Conjunto habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III - Distribuição das construtoras participantes das obras do Fonte:
Tavares (1987) adaptado por Desiderá (2017).
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C) Sobre os sistemas construtivos
Vários sistemas construtivos foram empregados no decorrer da construção de Itaquera II/III. A
demanda imposta pelas características do conjunto exigia uma produção rápida e com baixo custo,
cabendo a cada construtora a escolha de sistemas construtivos que melhor se adaptassem às suas
necessidades. Neste sentido, a adoção de novos sistemas construtivos pelas empresas construtoras
pautava-se sobre os benefícios que os novos sistemas poderiam propiciar em relação à redução de
custos, à diminuição nos prazos de produção e ao aproveitamento da mão-de-obra. Requisitos como
desempenho dos materiais construtivos e qualidade dos edifícios construídos com estas técnicas
ficaram relegados ao segundo plano. Entendemos, a partir de Tavares (1987) e junto com Desiderá
(2017), que havia um formalismo no processo de aprovação dos projetos pela COHAB-SP, uma vez
que o valor da proposta sempre foi o principal critério para seleção de empresas construtoras.

Produção por Sistema Construtivo.
Adapatado Tavares (1987)
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Alvenaria Estrutural
Pré-moldado
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Conjunto Habitacional José Bonifácio – Itaquera II/III. Gráfico de produção habitacional em relação aos
sistemas construtivos utilizados. Fonte: TAVARES (1987), adaptado por Desiderá (2017).
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SISTEMAS
1978

1979

1980

1981

Outinord

16,2

27,1

25,3

0

Alvenaria Estrutural

63,2

29,3

6,3

93,3

3,2

43,3

3

0

Pré-moldado

5,8

0

0

0

Ferro-cimento

0

0

4,1

6,7

Convecional

8,5

0

17,4

0

2,7

0

0

0

CONSTRUTIVOS

Alvenaria
Autoportante

Forma met. IHL +
Alv. Estrutural

Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - Tabela com a porcentagem de produção habitacional por
sistema construtivo. Fonte: TAVARES (1987) adaptado por Desiderá (2017). Versão final Maria Alice Messias.

Diversos sistemas construtivos foram empregados na construção de Itaquera II/III, apesar do caráter
experimental de muitos deles, relação ao concreto armado, com destaque para as alvenarias estrutural
e autoportante e o sistema Outinord.
É necessário registrar que, no que tange aos sistemas construtivos, até 1974, as edificações dos
conjuntos eram baseadas no método artesanal de construção, ou seja, com grande quantidade de mão
de obra humana e pouca mecanização. A partir de 1974, a tecnologia é modificada, sendo mantido, à
medida do possível, o padrão tipológico e executadas as adaptações necessárias no projeto, no
processo construtivo e no canteiro de obras, incluindo desenho e produção de caixilharias; além da
redefinição de traços do concreto e de outros materiais utilizados, essas mudanças pretendiam adaptar
os projetos ao novo ritmo da construção.
Essa mudança na tecnologia fica clara nas construções de Itaquera com a inserção do bloco de
concreto, que permitiu maior modulação e consequente otimização do projeto; além disso, introduzse lajes de concreto inclinadas para apoio da cobertura de fibrocimento e, em alguns projetos, também
são introduzidas vedações estruturais de concreto, incorporando uma tendência maior à préfabricação, sendo possível também observar maior organização no canteiro de obras (TARALLI,
1984, pp. 81-82 e 178).
Taralli (1984) considera que Itaquera compreendeu sistemas construtivos com duas características
gerais, o semi-industrializado e o industrializado.
a) O sistema semi-industrializado caracteriza-se por utilizar produtos e elementos
industrializados que exigem operações repetitivas que podem ser executadas pelas mãos do homem
ou por máquinas, compreendendo o planejamento do canteiro antes de começar a obra, bem como
das etapas e continuidade de operações predefinidas. Esse sistema engloba a mecanização parcial da
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obra e a minimização do uso de mão de obra, sendo necessária mão de obra treinada além da comum
(usada no sistema tradicional de construção), bem como a participação de sub-empreitadas e equipes
de operários especializados. No que se refere ao sistema estrutural, caracteriza-se pela utilização de
vedações feitas a partir de formas metálicas e lajes pré-moldadas produzidas em canteiro com formas
reaproveitáveis (TARALLI, 1984, p.137).
b) No sistema industrializado, considera-se a transferência das operações de dentro da obra
para usina localizada dentro ou fora da área do conjunto habitacional, caracterizando-se pelo uso de
elementos produzidos em usinas e montados na obra e pelo aumento de mecanização e uso de
equipamentos no canteiro para operações de montagem. Caracteriza-se por compreender as
características do sistema semi-industrializado adicionado de baixo emprego de mão de obra,
necessitando principalmente de mão de obra treinada, pois compreende ciclos mais rápidos,
permitidos pela intensa mecanização, organização e planejamento da obra do canteiro desde as
primeiras fases da construção aos acabamentos finais. No que se refere ao sistema estrutural,
caracteriza-se pela utilização de painéis de concreto e elementos de piso ou vedação pré-moldados no
canteiro ou em usinas para vedação, como o de ferro-cimento, e lajes pré-moldadas obtidas em usina
no canteiro (TARALLI, 1984, p.137).
Em ambos os sistemas, quando comparados ao método tradicional de construção, destaca-se a maior
agilidade no tempo de construção da obra, menor desperdício de material e mão de obra e introdução
de equipamentos que facilitaram a dinâmica do canteiro, inclusive tornando o trabalho da mão de
obra menos pesado.
Um ponto a ser considerado dentro dessa mudança de tecnologia é a dificuldade em obter empresas
que forneçam materiais de construção aptos a abastecer esses sistemas, caracterizando uma adaptação
gradativa tanto do projeto aos materiais disponíveis como das empresas fornecedoras à demanda por
novos materiais.
.........
Enquanto resultado da política pública habitacional, a construção do Conjunto Habitacional José
Bonifácio - Itaquera II/III representou um imenso esforço produtivo para fornecer habitações a mais
de 76.000 pessoas, em um período de pouco mais de quatro anos. Novos sistemas construtivos foram
empregados ao lado de sistemas tradicionais, como o concreto armado, a fim de atender à demanda
imposta.
As unidades habitacionais construídas, no entanto, devem ser consideradas como produtos
inacabados, executados com intensa pressão vinculada a prazos, limitações técnicas e de mão-deobra, apresentando falhas de diversas naturezas, relacionadas ao sistema construtivo, ao processo de
projeto ou ao processo de execução.
As falhas no processo de projeto levaram a problemas de execução em canteiro e ao desenvolvimento
do que se consideram “patologias construtivas” em alguns edifícios. A racionalidade e a precisão
exigidas por muitos sistemas construtivos empregados não encontravam respaldo nas peças
constitutivas do processo de projeto, ou seja, nas especificações e indicações de construção.
A partir de um projeto padrão fornecido pela COHAB-SP, as empresas adequavam o projeto ao
sistema construtivo escolhido. Essas adequações visavam resolver problemas de compatibilização
entre os subsistemas do edifício e facilitar sua execução. “As racionalizações de projeto se referem
sobretudo aos serviços que têm uma pré-atividade no canteiro, tais como acoplamento bloco e
componente elétrico, fabricação de ‘kits’, previsão de dutos e estudos dos caminhamentos horizontais
das instalações.” (TAVARES, 1987, p. 270).
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Tais racionalizações implementadas pelas construtoras concentravam-se, sobretudo, na articulação
entre as instalações elétricas e hidráulicas e a estrutura, através da compatibilização entre o projeto
estrutural e outros subsistemas, fabricação de kits de instalações, entre outros.
Nos edifícios que empregaram alvenaria estrutural e Outinord, patologias resultantes da
incompatibilização entre as indicações nos projetos foram frequentes. O uso de Kits hidráulicos,
preparados no próprio canteiro, nem sempre atendia às necessidades; além de problemas de execução
e instalação que ocasionaram vazamentos e prejuízos ao uso pelo posicionamento inadequado das
peças sanitárias. No que tange às instalações elétricas podemos destacar, por exemplo, a supressão
do aterramento e problemas nas caixas de tomada.
As tentativas de reduzir o consumo de mão-de-obra através da mudança de componentes não exibiram
resultados favoráveis. A racionalização dos processos de trabalho levada a cabo em Itaquera II/III
objetivava primordialmente a garantia da produtividade almejada em detrimento da qualidade da
qualidade da edificação.
Simultaneamente à racionalização, ocorreram simplificações nos processos de trabalho, cujo
resultado foi igualmente prejudicial, ao gerar erros grosseiros de execução das estruturas, levando a
uma série de patologias construtivas, independente do sistema construtivo adotado. Nos edifícios que
utilizavam Alvenaria Estrutural, como indicado por Tavares (1987, p. 278), a ocorrência de fissuras
foi comum, seja em lajes ou paredes, entre outros elementos estruturais. Segundo Desiderá (2017, p.
79), com base em Tavares (1987),

Mesmo relacionada a múltiplos fatores, a partir das informações coletadas durante a
pesquisa, é possível inferir que as prováveis causas das fissuras apontadas pela autora
são: a) Supressão de cintas de amarração, na sexta/sétima e última fiadas; b)
Supressão de elementos de amarração indireta, grampos ou telas metálicas, c)
Isolamento térmico insuficiente da laje de cobertura, permitindo sua movimentação.

Estas ações, que podem ser classificadas como omissões, são indicativas das práticas de construção
com o intuito de simplificar o processo produtivo, utilizando menos mão-de-obra e, ao mesmo tempo,
reduzir o consumo de materiais. Edifícios que utilizavam sistemas construtivos que dependiam de
sistemas de formas também assistiram ao surgimento de patologias, em função do controle
tecnológico deficiente no processo de fabricação. Fissuras e infiltrações também foram frequentes. A
desforma precoce, antes da cura do concreto, prejudicou a colocação de esquadrias, implantação das
instalações e aplicação de acabamentos.
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1.1.2.2.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco Carapicuíba/SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba- Implantação – Fonte: COHAB-SP, elaborado por
Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Localização em levantamento aerofotogramétrico da
região (GEGRAN). Fonte: COHAB-SP

.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba – Implantação 2. Fonte: COHAB-SP
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba – Implantação 2. Fonte: COHAB-SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba – Setor V- Imagem do Google Earth com o limite do
setor e a indicação do edifício visitado à Rua Betim. Elaboração da autora em fevereiro de 2013.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba – Setor V - Implantação 3. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba – Setor V - Implantação 3. Fonte: COHAB-SP
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Setor V– Conjunto de edifícios - Tipo PHM 11 –
Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fotos da
autora, em janeiro de 2013.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco –
Carapicuíba - Setor V– Conjunto de edifícios - Tipo PHM 11 –Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em
edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fotos da autora, em janeiro de 2013. O edifício da foto à
direita foi visitado, à Rua Betim, 104, e um dos apartamentos foi fotografado internamente.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Setor VII - Área da implosão. Fonte: Google Maps.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Esquema da volumetria dos edifícios implodidos no setor VII.
Fonte: Google Maps, intervenção de Tardiolli (2017).
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba – Setor VII - Implantação 4. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba – Setor VII - Implantação 4. Fonte: COHAB-SP.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Estudo para o parcelamento dos lotes e distribuição
dos equipamentos comunitários. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba – Setor VII - Matéria sobre a implosão em 1991.
Fonte: Folha de São Paulo, 30/04/1991.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba – Setor VII - Matéria sobre a implosão em 1991.
Fonte: Folha de São Paulo, 30/04/1991. PATARRA (1996), In: TARDIOLLI (2017).

O setor do conjunto que foi implodida, também conhecido como “Cohab VII”, foi edificado com
prédios cujo sistema construtivo envolveu cimento e gesso, sofrendo grave processo de dissolução.
O conjunto de edifícios foi condenado à implosão pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) por
oferecer risco aos moradores, que foram rapidamente desalojados pela Prefeitura em 1987.
Cada parcela da gleba de domínio da COHAB-SP foi destinada a uma licitação para a construção dos
projetos e, no caso desses edifícios, a construtora responsável, a COAN, usou um traço inadequado
do concreto em relação ao traço do gesso.
A partir da análise do processo administrativo da COHAB-SP (PCS-46 – Processo de Compra e
Serviços – “Demolição de Edifícios de Apartamentos em Carapicuíba VII – “COAN”, aberto em
07/03/1991), onde consta o laudo realizado pelo IPT, foi possível concluir que também houve um
erro construtivo, à medida que alguns elementos do projeto executivo não foram respeitados, como,
por exemplo, alguns pilares foram concretados em lugar incorreto, resultando em graves falhas
estruturais que contribuíram para a degradação e posterior implosão do edifício (TARDIOLLI, 2017).
O registro gráfico com a implantação dos edifícios implodidos deixa evidente a intenção projetual de
qualificar aquele espaço não só com os edifícios, mas também com equipamentos de lazer e serviços.
Um aspecto positivo presente na implantação é o arranjo dos edifícios em relação ao relevo e à forma
do terreno, apesar da precariedade em relação à qualidade urbanística.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco. Carapicuíba – Setor VII - Implantação dos edifícios e equipamentos.
Fonte: TARDIOLLI (2017).
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Setor VII antes da implosão. Fonte: Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura.

Após a implosão, restou o terreno com os destroços das fundações, cujo aproveitamento foi
considerado inviável, segundo novo laudo do IPT, constante no PCS 103 – Processo de Compras e
Serviços “Estudo de aproveitamento das fundações dos edifícios demolidos do complexo habitacional
de Carapicuíba”, aberto em 13/08/1991 agregado ao PI 119 – Processo de Informação “Entulho de
Carapicuíba”, processo de informação aberto em 20/05/1991.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Setor VII - Implosão dos Edifícios. Fonte: COHAB
SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Setor VII, após a implosão. Fonte: Google Maps.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Setor VII - Planta
de loteamento das áreas remanescentes. Fonte: COHAB SP

Conjunto Habitacional Presidente

Castelo Branco – Carapicuíba - Setor
VII - Planta de loteamento das áreas remanescentes. Fonte: COHAB SP

As áreas remanescentes do setor onde ocorreu a implosão dos edifícios aparecem nas plantas como
destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, essa área aparece novamente como recurso
fundiário para programas de financiamento habitacional.
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A)


Tipologias habitacionais

Conjunto habitacional Presidente Castelo Branco – Tipologias habitacionais - Tipo B1

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B1 - Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo. Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B1 - Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo. Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B1 – Elevação - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B1 – Elevação - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico –
Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B2

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B2 - Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo. Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B2 - Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B2 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B2 – Elevação - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico –
Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B3

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B3 – Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B3 – Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B3 - Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B3 - Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B4 (ver o mesmo tipo no
Conjunto Habitacional José Bonifácio -Itaquera II/III)

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B4 – Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo. Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais.
Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B4 – Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo. Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais.
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B4 - Elevação 1 – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B4 - Elevação 1 – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico –
Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B5

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B5 – Pavimento térreo e unidade habitacional
tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte
COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B5 – Pavimento térreo e unidade habitacional tipo – Tipologia
multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico –
Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B5 – Elevação 1 - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B5 – Elevação 1 - Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico – Elaboração
Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B5L

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B5L – Pavimento térreo, lojas e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas
centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B5L – Pavimento térreo, lojas e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas
centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B12

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B12 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco de escadas
central. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B12 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco de escadas
central. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B12 – Elevação 1– Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco de escadas central. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B12 – Elevação 1 – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 1 bloco de escadas central. Esquema tipológico – Elaboração
Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B27

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B27 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas
laterais. Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B27 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas
laterais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B27 – Elevação– Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B27 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina com 3 blocos de escadas laterais. Esquema tipológico – Elaboração
Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo B33

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B33 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas
centrais. Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B33 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de
escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B33 – Elevação 1– Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo B33 – Elevação 1 – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico –
Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo MOD A01

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo MOD A01 – Planta do pavimento térreo e
unidade habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos
de escadas centrais. Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo MOD A01 – Planta do pavimento térreo e
unidade habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos
de escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo MOD A01 – Elevação 1– Tipologia
multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo MOD A01 – Elevação 1 – Tipologia
multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo MOD A01 – Elevação 2– Tipologia
multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo MOD A01 – Elevação 2 – Tipologia
multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo PHM 11

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 11 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo– F Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de
escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 11 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de
escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 11 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 11 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 3 blocos de escadas centrais. Esquema tipológico –
Elaboração Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo PHM 12

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 12 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas
centrais. Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 12 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de
escadas centrais Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 12 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 12 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais Esquema tipológico – Elaboração
Soyani Tardiolli.
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Tipologias – Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Tipo PHM 13

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 13 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo– Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas
centrais. Fonte COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 13 – Planta do pavimento térreo e unidade
habitacional tipo – Tipologia multifamiliar vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de
escadas centrais. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 13 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais Fonte COHAB-SP

Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco – Carapicuíba - Tipo PHM 13 – Elevação – Tipologia multifamiliar
vertical, apartamentos em edifícios em lâmina unidos por 2 blocos de escadas centrais Esquema tipológico – Elaboração
Soyani Tardiolli.
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1.2. A produção da CECAP/CDH/CDHU
1.2.1. Casos Selecionados
Os casos selecionados neste item foram tratados como referência, ou seja, trabalhamos apenas com
dados secundários produzidos pela empresa pública estadual, no sentido de verificar a diversidade
tipológica presente em variados conjuntos habitacionais da empresa, em seus períodos de
desenvolvimento. Assim, não há descrições ou sistematização de base técnica, mas apenas um olhar
sobre o que pode-se observar como diferença em relação à produção da COHAB-SP na Região
Metropolitana de São Paulo.
CECAP/CDHU (12 casos: 33,33% do universo de 36 conjuntos entre 1964 a 1988)
Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado - Guarulhos A1 – 480 UH (1972)
Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado - Guarulhos A2 – 1320 UH (1974)
Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado - Guarulhos A3 – 960 UH (1977)
Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado - Guarulhos A4 – 960 UH (1979)
Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado - Guarulhos A5 – 960 UH (1980)
Conjunto Habitacional Itaquera A – 740 UH (1988)
Conjunto Habitacional Guarulhos C1 (Pimentas) – 902 UH (1991)
Encosta Norte – 1.071 UH (1989)
São Bernardo do Campo C – Transmissão Mercedes
C1 – 48 UH – 1990
C2 – 8 UH – 1990
C3 – 64 UH – 1990
C4 – 8 UH – 1990
1.2.1.1. 1.º Período – 1964/1974 – CECAP – Caixa Estadual de Casas para
o Povo
Recursos advindos da CEE – Programa Caixa Econômica Estado SP.
Conjunto Habitacional Guarulhos A – Zezinho de Magalhães







Projeto João Batista Vilanova Artigas, Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha e Giselda
Visconti)
Município de Guarulhos – Região Metropolitana de São Paulo
Entrega 1972/1980
Área do terreno 1.080.600,00 m2
Lotes (área residencial) 55.981,49 m2 (Condomínio Paraná e Rio Grande do Sul)
Cota residencial 55,00 m2
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Tipologia Prédio Específico Artigas com escada
Número de unidades propostas – 10.560 apartamentos
Número de unidades construídas - 4.680 apartamentos (5 fases)

Etapa 1
- Guarulhos A1 – 480 UH – 1971
- Guarulhos A2 – 1320 UH – 1973-1974
Etapa 2
- Guarulhos A3 – 960 UH – 1977
- Guarulhos A4 – 960 UH – 1979
- Guarulhos A5 – 960 UH – 1980
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Conjunto Habitacional Guarulhos A – Zezinho de Magalhães - Ortofotos – esquerda 2010/2011 (Fonte: EMPLASA) e
direita sem data (Fonte: Acervo CDHU). Fonte: TRANI; GUSSONI (orgs.) (2016, p. 54)

Conjunto Habitacional Guarulhos A – Zezinho de Magalhães – Etapa 1 – Detalhes, implantação e vista parcial do
conjunto. Fonte: TRANI; GUSSONI (orgs.) (2016, p. 55)
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Conjunto Habitacional Guarulhos A – Zezinho de Magalhães – Etapa 2 – Fotos do conjunto. Fonte: TRANI; GUSSONI
(orgs.) (2016, p. 59)
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1.2.1.2.

2.º Período – 1975/1980 – CECAP – Companhia Estadual de
Casas Populares
1981/1982 - CODESPAULO – Companhia de Desenvolvimento
de São Paulo

Recursos alocados no PHP – Programa de Habitação Popular, com a política estadual articulada ao
PLANHAP – Plano Nacional de Habitação Popular, do complexo SFH/BNH)
Não há projetos nos 5 municípios estudados e, tampouco, na RMSP.
1.2.1.3.

3.º Período – 1983/1988 –
Desenvolvimento Habitacional

CDH

–

Companhia

de

RMSP
36 DIS (Decretos de Interesse Social) – terrenos com decreto de interesse social por “demanda
organizada”
Programas
PMH (Programa Municipal de Habitação)8
SH1 (Programa Secretaria de Habitação 1)
Guarulhos C1 (Pimentas) – 902 UH – 1991
Itaquera A -

740 UH - 1988

No mapa a seguir está indicado o Conjunto Itaquera C, mas sem dados na referência principal
utilizada (TRANI; GUSSONI (orgs.), 2016):
Itaquera C (ilustrativo em função do Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva – Itaquera IC da
COHAB-SP.

8

Dos municípios estudados nesta tese, apenas Bauru apresenta conjunto habitacional da CDHU nesse período: Bauru C
– 100 UH – 1988.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SP Jaraguá A
SP Brasilândia B
SP Brasilândia A
SP Tucuruvi B
SP Butantã D
SP Campo Limpo B
SP Santo Amaro A
SP Campo Limpo A
SP Campo Limpo C
SP Santo Amaro B
SP Saúde A
São Bernardo do Campo F
SP Cangaíba A
Guarulhos C (Sul)
Guarulhos C (Norte)
Itaquaquecetuba B
Itaquaquecetuba E
SP São Miguel Paulista H

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Itaquaquecetuba D
SP São Miguel Paulista C
SP São Miguel Paulista D
SP São Miguel Paulista E
SP São Miguel Paulista F
SP São Miguel Paulista G
SP São Miguel Paulista L
SP São Miguel Paulista A
SP Itaquera A
SP São Miguel Paulista I
SP Guaianazes C
SP Itaquera C
SP Vila Prudente B
SP Guaianazes A
SP Guaianazes B
SP Itaquera B
Santo André B
Santo André C

1986
1987
1988

CDH – Terrenos decretados - Conjunto Habitacional Guarulhos C1 (Pimentas) – números 14 e 15; Conjunto
Habitacional Itaquera IA – número 27; Conjunto Habitacional Itaquera C – número 30. Fonte: Trani; Gussoni (orgs.)
(2016, p. 124-125). Adaptação de Maria Alice Messias
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Conjunto Habitacional Guarulhos C1 (Pimentas) - SH1








Projeto Denise Gomes César Ruprecht, Lienne Maria Liarte e Renato Mario Daud
Município de Guarulhos
902 unidades construídas (entrega em 1991)
Tipologia unifamiliar horizontal
Terreno 35.078,22 m2
Cota residencial 51,59 m2
Tipologia 11/87 GC

Conjunto Habitacional Guarulhos C1 – Pimentas – Ortofoto 2010/2011 (EMPLASA) – Fonte: TRANI; GUSSONI
(orgs) (2016, p. 147)
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Conjunto Habitacional Guarulhos C1 – Pimentas – Ortofoto 2010/2011 (EMPLASA) – Fonte: TRANI; GUSSONI
(orgs) (2016, p. 147)
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Conjunto Habitacional Guarulhos C1 – Pimentas – Tipologia unifamiliar horizontal – casa térrea – autoria de Luiz
Flavio Gaggetti. Fonte: TRANI; GUSSONI (orgs) (2016, p. 147)
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São Miguel E1, E2 – Programa SH1









Projeto Iracema Miguel e Nelson Assumpção
Encosta Norte
Munícipio São Paulo
Entrega 1989
Terreno 535.241,70 m2
Lotes (área residencial) 238.5445,00 m2
Cota residencial 95,00 m2
Número de unidades habitacionais construídas 1.071

Etapa 1
São Miguel Paulista E1 – 517 UH – (sobrados isolados e geminados) – 1989 (Projeto Iracema Miguel)
Tipologias 11/87 SMPE
Etapa 2
São Miguel Paulista E2 – 554 UH – 1989 (multifamiliar vertical) (Parcelamento de Nelson
Assumpção e gestão de Iracema Miguel) Multifamiliar vertical (VI22F)
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Região de implantação do Conjunto Habitacional São Miguel E1 e E2 – Encosta Norte – Ortofoto 2010/2011
(EMPLASA) – Fonte: TRANI; GUSSONI, orgs., 2016, p. 151.

Conjunto Habitacional São Miguel E1 e E2 – Encosta Norte – Ortofoto 2010/2011 (EMPLASA) – Fonte: TRANI;
GUSSONI, orgs., 2016,, p. 154.
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Conjunto Habitacional São Miguel E1 e E2 – Encosta Norte – Desenho de implantação. Fonte: TRANI; GUSSONI,
orgs., 2016, ,p. 154
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Conjunto Habitacional São Miguel E1 e E2 – Encosta Norte – Tipologia multifamiliar vertical – (VI22F) Bloco com
dois apartamentos unidos com 1 bloco de escadas central. Projeto Luiz Flavio Gaggetti. Fonte: TRANI; GUSSONI,
orgs., 2016, p. 155.
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Conjunto Habitacional São Miguel E1 e E2 – Encosta Norte – Tipologia multifamiliar vertical – (VI22F) Bloco com
dois apartamentos unidos com 1 bloco de escadas central. Projeto Luiz Flavio Gaggetti. Fonte: TRANI; GUSSONI,
orgs., 2016, p. 155.
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Conjunto Habitacional São Miguel E1 e E2 – Encosta Norte –Visões gerais do conjunto. Fonte: TRANI; GUSSONI,
orgs., 2016, p. 155.
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São Bernardo do Campo C – Transmissão Mercedes













Município de São Bernardo do Campo
Projeto – Iracema Miguel
São Bernardo do Campo C1 – 48 UH – 1990
São Bernardo do Campo C2 – 8 UH – 1990
São Bernardo do Campo C3 – 64 UH – 1990
São Bernardo do Campo C4 – 8 UH – 1990
Total de unidades construídas 128 em três edifícios
Entrega 1990
Terreno 7.098,40 m2
Lotes (área residencial) 6.680,44 m2
Cota residencial 139,18 m2
Tipologias – multifamiliar vertical 13/87, 14/87, 16/87
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Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo C – Ortofoto 2010/2011 (EMPLASA), com detalhe do conjunto. Fonte:
TRANI; GUSSONI, orgs., 2016,, p. 146.

Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo C – Ortofoto 2010/2011 (EMPLASA), com detalhe do conjunto. Fonte:
TRANI; GUSSONI, orgs., 2016, p. 146.
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Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo C – Primeiro tipo de edifício (T2.1.3.2., dois blocos unidos por 2 caixas
de escadas que acessam 8 apartamentos por pavimento: 4 apartamentos de 2 dormitórios e 2 apartamentos de 1
dormitório e 2 apartamentos de 3 dormitórios) Planta e elevações. Projeto da arq. Cátia Helena Soares Fiigueiredo.
Fonte: TRANI; GUSSONI, orgs., 2016,, p. 146.
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Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo C – Segundo tipo de edifício (T2.3.3.2.2.2., dois blocos cada qual com
uma caixa de escadas externa, unidos por 2 caixas de escadas; as 4 caixas de escadas acessam 12 apartamentos por
pavimento: 8 apartamentos de 2 dormitórios e 4 apartamentos de 3 dormitórios) Planta e elevações. Projeto da arq.
Cátia Helena Soares Fiigueiredo. Fonte: TRANI; GUSSONI, orgs., 2016, p. 146.
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Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo C – Terceiro tipo de edifício (T2.3.3.3.3.2., dois blocos cada qual com
uma caixa de escadas externa, unidos por 2 caixas de escadas; as 4 caixas de escadas acessam 12 apartamentos por
pavimento: 8 apartamentos de 3 dormitórios e 4 apartamentos de 2 dormitórios) Planta e elevações. Projeto da arq.
Cátia Helena Soares Fiigueiredo. Fonte: TRANI; GUSSONI, orgs., 2016, p. 146.
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1.3. São Paulo - Habitação social no processo de planejamento municipal

O período delimitado neste trabalho tem, para o município de São Paulo, seu primeiro plano – PUB
(Plano Urbanístico Básico) - coordenado pelo Grupo Executivo de Planejamento (GEP). O PUB foi
lançado em março de 1969, pelo então prefeito de São Paulo Brigadeiro José Vicente de Faria Lima
(nomeado pelo regime para governar a capital do estado), após processo de elaboração que teve como
início uma carta-convite de abril de 1967, para cujo processo de seleção ou “fase de seleção das firmas
construtoras” houve equipe específica coordenada por José Meiches. Para a fase de
“acompanhamento e fiscalização do estudo”, sob a coordenação de Meiches, outra equipe foi
formada.
As empresas que, reunidas, elaboraram o plano foram: ASPLAN S.A. Assessoria em Planejamento,
de São Paulo; LEO A. DALY COMPANY, de Omaha/Nebraska/EUA; MONTOR-MONTREAL
Organização Industrial e Economia S.A., do Rio de Janeiro; WILBUR SMITH & ASSOCIATES, de
New Haven/Connecticut/EUA.
Os recursos foram oriundos da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos S.A., ligada ao Ministério
do Planejamento, e da USAID – United States Agency for International Development, dando
continuidade às colaborações no campo econômico, sustentadas ideologicamente que analisamos no
Capítulo 4.
Observando os principais objetivos do PUB, que, isoladamente, dariam a ideia de um plano atemporal
e extremamente geral, sem um foco prioritário de ação, segundo as críticas que se formularam ao
planejamento integrado em período posterior, é notável que, na descrição sumária dos 6 objetivos, a
habitação não seja sequer mencionada:
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento individual e social; ampliar a
disponibilidade de serviços urbanos de conforto; ampliar as oportunidades de
integração de grupos de imigrantes e de indivíduos marginalizados; ampliar as
oportunidades de participação na comunidade; maximizar as oportunidades de
emprego; maximizar as oportunidades de aumento da renda regional. (PUB, 1969,
p. 19)

Por outro lado, nas proposições, agregadas em cinco grandes setores, a habitação está inserida no
“Desenvolvimento Social”, juntamente com educação, saúde pública, bem-estar social, recreação e
cultura. No segundo conjunto de proposições, denominado “Desenvolvimento Urbano”, encontramse o uso do solo e a execução dos grandes projetos de urbanização; nas propostas do terceiro grupo,
o de “Circulação e transportes”, encontram-se os transportes coletivos, o sistema viário, o controle
do tráfego e “todas as medidas relativas aos vários sistemas de transportes” (PUB, 1969, p. 23). No
quarto grupo, de “Serviços urbanos”, foram indicados o “abastecimento de água, coleta de esgoto,
drenagem, controle da poluição do ar, energia elétrica, iluminação pública, comunicações, serviço
funerário, distribuição de gás, abastecimento, limpeza urbana, segurança pública e proteção contra
o fogo” (PUB, 1969, p. 23). O último grupo, o da “Administração pública”, abrange “todas as
medidas legais, administrativas e financeiras para permitir a realização do Plano, inclusive as
medidas de estímulo e promoção das atividades produtivas” (PUB, 1969, p. 23).
Detemo-nos, então, no conjunto de diretrizes e proposições do grupo “Desenvolvimento Social”, por
indicar ações para a área de habitação; entre a grande quantidade de melhorias e expansões de serviços
que se propunha, de forma genérica e retórica, é importante registrar, no conjunto de diretrizes:
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Propiciar maior oferta de habitações, principalmente aos grupos de menor renda,
proporcionando padrões mais elevados e compatíveis com o desenvolvimento
econômico da Área Metropolitana.
Melhorar as condições de habitação nos cortiços e favelas e em outros núcleos de
padrão inadequado, visando sua recuperação, sem prejuízo das soluções definitivas.
Estimular a participação da iniciativa privada nos programas de desenvolvimento
social, mediante assistência técnica, incentivos e convênios, asseguradas as normas
e padrões propostos. (PUB, 1969, p. 27)

No conjunto de proposições, destacamos as que seguem, sempre com foco na habitação:
Construir, com financiamento do Banco Nacional da Habitação, 480.000 novas
unidades habitacionais para atender a 70% das necessidades da população de médiabaixa e baixa renda, dos quais 300.000 através da COHAB-SP; promover a melhoria
das condições habitacionais existentes, através da expansão dos serviços básicos
urbanos e da disponibilidade de financiamento, a juros baixos, para aquisição de
material de construção; e propiciar a implantação de programas sócio-educativos e
técnicos para orientar a autoconstrução, como um meio de substituir gradativamente
as habitações inadequadas. (PUB, 1969, p. 27)

Na sequência das proposições gerais, o plano passa a apresentar a “análise do desenvolvimento
urbano”, em cuja introdução aparece:
Recentemente, o Govêrno Federal tomou certas medidas que deverão repercutir no
desenvolvimento da Metrópole. Em primeiro lugar destaca-se a criação do Banco
Nacional da Habitação (BNH), cujos programas habitacionais têm tido grande
aplicação em São Paulo, particularmente na construção de conjuntos residenciais.
Paralelamente ao BNH, deve-se salientar a criação do Serviço Federal de Habitação
e Urbanismo (SERFHAU), órgão técnico que dispõe de recursos para a realização
de estudos de planejamento. A esse órgão cabe definir a política em relação à rêde
urbana brasileira, às áreas metropolitanas e ao planejamento local integrado, com
vistas à melhor distribuição da população no território. Deve-se também mencionar
a inclusão, na Constituição de 1967, da figura jurídica da região metropolitana – o
primeiro passo no sentido de criar novo tipo de autoridade, diferenciado dos
governos estaduais e municipais, capaz de proporcionar soluções de conjunto a
problemas que transbordam os limites municipais e são comuns a toda a Área
Metropolitana. (PUB, 1969, p. 42)

Cabe salientar e chamar a atenção para a abordagem mais institucional que propositiva, apesar da
intenção analítica, sobretudo quando se valoriza os objetivos do SERFHAU como órgãos que define
a política urbana para todo o Brasil, num discurso que não coaduna com a prática efetiva da submissão
da questão urbana à produção habitacional, já que o SERFHAU, mesmo como autarquia, está
subordinado no interior do BNH à sua política de financiamento.
Outra questão digna de nota é - além de já considerar o planejamento vinculado à Área Metropolitana
de São Paulo, que apenas em 1973 seria objeto de lei - a crença na instituição da figura da “região
metropolitana” como detentora de poder para atuar em problemas de grande proporção vinculados ao
crescimento urbano de uma porção do território com conurbação, resultado da implementação da
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ideia do crescimento ou expansão urbana sem limites desde os anos 1930. Até o presente, o âmbito
metropolitano não dispõe – como não dispunha à época – de atribuições executivas para tal atuação,
o que continua sendo um grande problema a enfrentar em termos da gestão metropolitana
(NEGRELOS, 2009).
Na análise específica da habitação, o PUB volta a considerar a situação dos assentamentos precários,
que denomina “habitações inadequadas” (p. 50), indicando o número médio de pessoas por cômodo
como inadequado, mesmo aceitando o máximo de 2 pessoas, mas vinculando os índices apresentados
com as faixas de menor renda (1,45 pessoas/cômodo em São Paulo e 1,81 pessoas/cômodo nos demais
municípios da região metropolitana). Indica que o principal objetivo da COHAB-SP seria atender em
conjuntos habitacionais as famílias de 1 a 3 salários mínimos, com “40% das unidades destinadas a
favelados e o restante a diaristas da Prefeitura, ex-combatentes da FEB e aos trabalhadores que
habitam nas proximidades dos núcleos implantados” (p. 51). No campo dos padrões e indicadores, o
plano reconhece que
Os padrões oferecidos são condicionados pelos níveis de renda da população a ser
atendida e pelas normas do sistema financeiro de habitação, do qual a COHAB faz
parte, variando o tamanho das unidades de 30 a 54 m2 de área construída, com dois
ou três cômodos habitáveis, em terrenos de no máximo 130 m2. Esses padrões não
são satisfatórios para famílias de mais de 4 a 5 pessoas. A adoção de padrões mais
elevados nesses casos envolve uma política de subsídios que deverá ser estudada
pela Prefeitura. (PUB, 1969, p. 51)

O PUB propõe que se reoriente a distribuição da população e do emprego, contrapondo os mapas da
situação em 1967 com os propostos para o que se chamou “ano de projeto, 1990”, aumentando a
densidade de empregos justamente nos bairros em municípios onde se encontram os maiores
conjuntos habitacionais da COHAB-SP – bairros de Itaquera e Guaianazes, municípios de
Carapicuíba e Itapevi (este, inclusive, em 1967 nem sequer apresentava o menor indicador de
densidade de empregos).
A última parte do plano apresenta propostas num “plano a longo prazo”, até 1990, indicando medidas
de “médio prazo”, até 1974. O mapa da “hipótese de estrutura metropolitana – 1990”, indica Itaquera
como “área urbana de desenvolvimento intenso”, junto à área industrial (que, efetivamente, foi criada
no início dos anos 1980 na Assembleia Legislativa, conforme Negrelos (2005), considerado como
“centro sub-regional”. Já Carapicuíba, ao lado de Osasco, que recebeu a mesma categorização que o
bairro de Itaquera, apresenta-se em intenso corredor de área industrial e é considerado como “centro
secundário”, da mesma forma que o bairro de Guaianazes próximo à Itaquera (ver mapa a seguir).
Num detalhe para o município de São Paulo, o “centro sub-regional” de Itaquera apresenta
zoneamento geral de “residencial de alta densidade” e de média densidade em seu entorno imediato.
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Mapa com proposta de desenvolvimento urbano – PUB. Fonte: PUB – Relatório Sintético (1969).

As propostas mais estruturadas para o setor habitacional partem de dois conceitos aplicados à
demanda, que totalizaria 1.426.000 novas unidades para 1990:
- Demanda “normativa”, ou seja, as habitações inadequadas que devem ser substituídas (exigindo,
para 1990, 171.000 novas habitações), incluindo, ainda, “cortiços, favelas, eliminação de coabitação
involuntária, ampliação e melhoria, cômodos habitáveis e equipamento sanitário” (PUB, 1969, p.
98).
- Demanda “demográfica”, vinculada ao aumento populacional e que chegaria, em 1990, a exigir
1.255.000 novas unidades, relacionada às classes de renda baixa (até 1,15 salários mínimos, através
da COHAB-SP), às classes de renda média-baixa (“de 1,15 a 4,31 salários mínimos, através das
cooperativas habitacionais e associações de poupança e empréstimo”) e demais classes, que inclui a
“média superior, de mais de 4,31 salários mínimos, através das caixas econômicas e sociedades de
crédito imobiliário de iniciativa particular”. (PUB, 1969, p. 98).
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Recomendações em longo prazo - Habitação. Fonte: PUB, 1969, Relatório Sintético, pp. 98-99.

O PUB reconhece a dificuldade de atingir essas metas propostas: “O problema que se coloca à
COHAB-SP é de como proporcionar um padrão aceitável de habitação dentro das limitações que o
programa oferece. O grande objetivo da COHAB-SP seria, então, conseguir a minimização dos
custos, dentro das condições atuais.” (PUB, 1969, Relatório Técnico, vol. 3, p. 260). Ainda
complementa:
A COHAB-SP está tentando atingir esse objetivo, através de vários caminhos, entre
os quais se destacam três: 1 - Construção inicial de uma habitação pequena em um
lote que permita a ampliação futura; 2 - utilização de terrenos de baixo custo, através
da execução de projetos em áreas periféricas não-urbanizadas; 3 - construção de
diferentes tipos de conjuntos e de habitações e verificação empírica de qual ou quais
as soluções ideais. Embora haja uma predominância de apartamentos (50% das
unidades projetadas) a COHAB-SP tem projetado casas térreas e sobrados - ambos
geminados - o que sugere esse tipo de preocupação. (PUB, 1969, Relatório Técnico,
vol. 3, p. 260)

A dedicação da cultura técnica no campo do Urbanismo às ideias de planejamento urbano e regional
como um campo pleno de possibilidades de atuação e transformação deve ser levada em consideração,
tendo em vista, por um lado, o tempo percorrido desde a década de 1930 em termos da constituição
de um campo de atuação técnica e profissional. Por outro lado, e tendo em vista a trajetória de alguns
dos profissionais participantes do plano, é necessário levantar a questão da crítica a esse tipo de
planejamento apresentar um forte posicionamento político, em contra do planejamento discursivo e
genérico, ao mesmo tempo de confronto técnico em si mesmo, ao questionar a relevância da
orientação de propostas que, de forma integrada, acabaram por significar sua não hierarquização e,
portanto, sua não priorização.
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Para apenas indicar a necessidade de pesquisas nas trajetórias profissionais, além de relevar a
presença de Luis Carlos Costa9 como membro da fase de seleção das empresas para elaboração do
plano, é importante evidenciar alguns dos profissionais envolvidos em consultoria: Celso Monteiro
Lamparelli, consultor de Educação; Eurico de Andrade Azevedo, consultor de Legislação 10; Harry
James Cole, consultor de Planejamento Urbano11. Dentre os consultores considerados “especiais” nos
créditos, destacamos Francis J. Violich, professor de Urbanismo na Universidade da Califórnia à
época, relacionado à área de habitação e planejamento.12 Outros profissionais que fizeram parte do
corpo técnico do plano devem ser evidenciados: Antonio Cláudio Moreira Lima e Moreira, Bona de
Vila, Joaquim Guedes, todos contratados da ASPLAN S.A. e, ainda desenhistas, Gilda Collet e Silva
e Ivone Mautner.
Na gestão seguinte, de Paulo Maluf (1969-1971), o PUB não teve concretização, passando, no
entanto, a constituir-se como referência para os planos posteriores, apesar da não continuidade de
suas reflexões conceituais na elaboração da legislação de regulamentação do ordenamento do
território construída em sua sequência, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI)
de 1971 e a Lei de Zoneamento de 1972, sobretudo pela não realização daquilo que ficou como alvo
de críticas: o extensivo diagnóstico.
A partir da escolha de Laudo Natel para o governo do estado pelo regime militar, em 1971, José
Carlos de Figueiredo Ferraz foi nomeado prefeito da capital. Uma de suas primeiras medidas foi a de
determinar ao ainda vigente GEP a consecução de um novo Plano Diretor (CAMPOS, 2002, p. 122),
mas que dispensasse a fase de elaboração de pesquisas e diagnósticos detalhados (FELDMAN, 2005).
O processo institucional em curso levaria à estruturação de um quadro de organismos governamentais
municipais e estaduais vinculados ao planejamento e ao saneamento: no plano municipal,
GEP/COGEP (depois SEMPLA), entre 1968 e 1972, com a Comissão de Zoneamento;
EMURB/SEHAB; COHAB-SP; no plano estadual, o GEGRAN (depois EMPLASA), CETESB e
SMA, SABESP (1973).
O GEGRAN elaborou o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo
(PMDI-GSP)13, em 1970, que seria estruturante para leis como a de proteção aos mananciais (1976)
e o Zoneamento Industrial Metropolitano (CAMPOS, 2002, pp. 122-123). O PMDI foi importante
por assumir
Preocupações mais relacionadas à escala metropolitana e aos setores a cargo do
governo estadual (abastecimento de água, saneamento, controle da poluição, rede
rodoviária) e definiu diretrizes diversas daquelas constantes do PUB: evitar a
ocupação das zonas Norte e Sul, para proteger os mananciais da Cantareira, Billings
e Gurapiranga; assumir, em vez disso, um eixo de crescimento Leste-Oeste,
acompanhando a infra-estrutura rodoviária anterior (Via Dutra) e nova (Raposo
Tavares, Castelo Branco); limitar a ocupação fabril aos cinturões existentes, visando
9

Luis Carlos Costa, posteriormente, atuou na SEMPLA, dirigida por Jorge Wilheim, no Departamento de Planejamento,
na gestão de Mário Covas, quando coordenou a elaboração da proposta de Plano Diretor, lançada em 1985), em cuja
equipe atuamos como estagiária de Arquitetura e Urbanismo, de 1982 a 1984.
10
Ver o trabalho coordenado por Eurico de Andrade Azevedo, sobre os planos diretores de desenvolvimento integrado
propostos, aplicados e não aplicados no estado de São Paulo, avaliando o planejamento municipal no estado de São Paulo,
em 1976.
11
Ver sobre a atuação de Henry James Cole, o trabalho de Lucchese (2014).
12
Ver de Francis Violich, “Cities of Latin America. Housing and planning to the South”, N.Y.: Reinhold Publishing
Corporation, 1944.
13
Para um aprofundamento do processo institucional e técnico vinculado à elaboração do PMDI-GSP- 1970, e sua
articulação com planos de desenvolvimento nacional, com política econômica e com o processo de planejamento vigente
no período, ver Mentone (2015), cuja dissertação foi orientada, na FAU-USP, por Candido Malta Campos Filho.
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a descentralização industrial e a redução dos níveis de poluentes. (CAMPOS, 2002,
p. 122)

O PDDI foi, então, aprovado em dezembro de 1971 pela lei nº 7.688, que continuaria em vigor por
quase duas décadas. Apesar de toda pesquisa executada na elaboração do PUB resultando em milhares
de páginas acerca de análises de dados, diretrizes e recomendações, “há pouquíssimo no conteúdo do
PDDI-71 (e, mesmo assim, nada sob forma operacional, derivado dos estudos do PUB”, pois “o
conhecimento estocado nos órgãos técnicos da prefeitura era mais que suficiente” para a elaboração
do plano (VILLAÇA, 1999, p. 220). Para Feldman (2005, p. 243), “o PDDI é, antes de tudo, a
negação da concepção de plano diretor que o PUB representou: o plano composto por exaustivos
diagnósticos e abrangente a todos os aspectos da vida urbana.”
O formato da lei, entretanto, é semelhante à proposta de Plano Diretor presente no PUB: são 57 artigos
organizados em dez capítulos, assumindo como modelo de plano a associação de plano viário e
zoneamento. As diretrizes básicas presentes no artigo 3º do plano dizem respeito a questões físicoterritoriais do campo do planejamento, de responsabilidade do poder municipal:
[...] distribuição das atividades no território, compatibilização da densidade
demográfica com disponibilidade de serviços públicos e equipamentos sociais, limite
do coeficiente de aproveitamento, implantação de rede de transportes integrada, e a
implantação de um conjunto de vias expressas em forma de malha diretamente
extraída do PUB. (FELDMAN, 2005, p. 244).

A proposta central do plano era ordenar e disciplinar o desenvolvimento físico, econômico, social e
administrativo do município14 e seu instrumento principal, presente no capítulo V - Uso do Solo, foi
o zoneamento de usos e densidades. Nele classifica-se zonas pela predominância de usos, instituindo
8 zonas diferentes e 15 categorias de uso - para cada zona define-se a taxa de ocupação e o coeficiente
de aproveitamento15.
O coeficiente máximo proposto era de 4 vezes a área do terreno16, tal medida reduzia de forma drástica
o adensamento presente em leis anteriores. Os maiores adensamentos eram previstos em áreas
centrais e ao longo das linhas de metrô, cujo uso seria misto com potencial construtivo de três a quatro
vezes o tamanho do lote.

14

Lei Municipal nº 7.688, de 30 de dezembro de 1971, artigo 1º.
Idem, artigos 20 e 22.
16
Idem, artigo 3º, inciso I, alínea b.
15
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Lei 7.688/1971 (art. 22)
ZONAS DE USO

T.O.

C.A.

Z1 - uso estritamente residencial

0,5

1

Z2 - uso predominantemente residencial

0,5

1

Z3 - uso predominantemente residencial

0,5

2

Z4 – uso misto

0,7

3

Z5 – uso misto

0,8

4

Z6 - uso predominantemente industrial

0,7

2

Z7 – uso estritamente industrial

0,5

1

Z8 – usos especiais

*

*

Tipologias das Zonas de Uso - PDDI-71. Fonte: FELDMAN, 2005, p. 250, novo desenho Soyani Tardiolli.

Os outros artigos se caracterizam por vagas definições e classificações de natureza diversa e, nas
poucas classificações que estão de fato remetidas à regulamentação da prefeitura, não se estabelecia
nenhum tipo de prazo ou meta. Segundo Villaça (1999, p. 220), “a maioria de seus 57 artigos não
teve utilidade, embora a ideologia do planejamento queira fazer crer que ele teria sido importante
para o zoneamento global da cidade de São Paulo, aprovado no ano seguinte.”
Villaça (1999, p. 221) também denomina esse tipo de plano como “plano sem mapa”, pois “é o novo
mecanismo utilizado pelos interesses das facções da classe dominante na esfera urbana para
contemporizar as medidas de interesse popular”. Para o autor, esse plano “enumera objetivos,
políticas e diretrizes os mais louváveis e bem-intencionados possíveis. Com isso elimina as discórdias
e oculta os conflitos”. (VILLAÇA, 1999, p. 221).
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Lei 7.688/1971 (art. 20)
CATEGORIAS DE USO
Residência unifamiliar

(R1)

Residência multifamiliar

(R2)

Conjunto residencial

(R3)

Comércio varejista de âmbito local

(C1)

Comércio varejista diversificado

(C2)

Comércio atacadista

(C3)

Indústria não incômoda

(I1)

Indústria diversificada

(I2)

Indústria especial

(I3)

Serviços de âmbito local

(S1)

Serviços diversificados

(S2)

Instituições de âmbito local

(E1)

Instituições diversificadas

(E2)

Instituições específicas

(E3)

Usos especiais

(E4)

Categorias de Uso - PDDI-71. Fonte: FELDMAN, 2005, p. 251, novo desenho por Soyani Tardiolli. Versão final Maria
Alice Messias.
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No PDDI, o conjunto residencial (R3) não se enquadrava como “residência multifamliar (R2)” e se
normatizava como “uma ou mais edificações destinadas à habitação permanente ocupando um ou
mais lotes, dispondo de espaços e instalações de utilização comum a todas as habitações do conjunto,
obedecidas as disposições desta lei e de sua regulamentação;” (Lei 7.688/71, art. 20, alínea c).
Após a elaboração do PDDI, em 1971, a gestão municipal concentra esforços em colocar em prática
os instrumentos de regulação estabelecidos no plano anterior. Nesse mesmo âmbito, como descrito
por Campos (2002, p, 126), transformou-se o GEP em COGEP, uma coordenadoria diretamente
ligada ao prefeito, com um órgão interno funcionando como uma Comissão de Zoneamento,
compreendendo-se esse formato institucional como o assessoramento direto ao governante em
relação à política urbana. Nesse sentido, como complementação ao PDDI, foi elaborada a Lei
7.805/72, Lei de Parcelamento, uso e ocupação do solo – mais conhecida como Lei de Zoneamento , que, conforme se conhece da principal função desse tipo de lei, delimitava o perímetro das zonas de
acordo com os parâmetros detalhados de usos e categorias de ocupação presentes no Plano Diretor
Integrado.
Ficaram a cargo dessa Lei a definição da compatibilidade dos usos e a adequação da situação proposta
no PDDI com a realidade. Além disso, controlou-se “a densidade das construções, definindo os
coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação, recuos frontais, laterais e de fundo, tamanhos
mínimos de lote, largura mínima de testadas” (NOBRE, 2004, p. 3).
A delimitação das zonas - como se pode ver no mapa a seguir - respeitou a tendência de ocupação já
existente nas áreas industriais, centrais e de maior renda (em especial no quadrante sudoeste). A
ocupação prevista nessas áreas se configurou delimitando bairros considerados “jardim” e
loteamentos das classes de maior renda como zona estritamente residencial (Z1, com coeficiente de
aproveitamento 1,0); delimitando as regiões centrais e os polos de comércio e serviço como Zonas de
uso misto (Z4 e Z5, com coeficiente de aproveitamento de 3,0 e 3,5 respectivamente), permitindo
verticalização e adensamento; e delimitando áreas industriais como zonas de uso industrial (Z6 e Z7).
Para toda a extensão urbanizada restante, considerava-se como zona de uso predominantemente
residencial (Z2), apresentando coeficiente de aproveitamento 1,0, o que inclui toda a região de
Itaquera, por exemplo, com pouquíssimas delimitações de (Z3), com coeficiente construtivo de 3,0.
O mesmo coeficiente de aproveitamento 1,0, nas zonas Z1 e Z2, em absoluto significava igualdade
de condições de assentamento residencial, uma vez que a Z1 apenas concedia proximidade ao uso E4
(Usos especiais), mesmo com taxa de ocupação idêntica à Z2, para a qual estava destinada
proximidade com todos os usos.
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Quadro das características das zonas de uso – Lei 7.805/72 – Parcelamento, uso e ocupação do solo.

Mapa do Zoneamento
– 1972
Com destaque de
ampla área central e
sudoeste
Z1 – amarelo; Z2 –
branco; Z3 – laranja
Z4 – azul; Z5 –
magenta; Z6 e Z7 –
rosa,
Z8 – verde (CAMPOS,
2002, p. 127)
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A periferia urbana tornou-se assim uma imensa e indiferenciada zona
predominantemente residencial de baixa densidade, com comércio e serviços de
âmbito local, havendo possibilidade de verticalização, mas, sendo de baixo
coeficiente de aproveitamento, desestimulou os investimentos imobiliários.
(CAMPOS, 2002, p. 128)

O conjunto residencial (R3), agora, continua diferenciado em relação à “residência multifamiliar”
(R2), e, na sua conceituação, se inseriu a variação tipológica entre horizontal e vertical, em relação
àquela constante no PDDI, recebendo detalhamento em termos das disposições que o caracterizam:
III – Conjunto residencial (R3) – uma ou mais edificações destinadas à habitação
permanente, isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente, ocupando um ou
mais lotes, dispondo de espaços e instalações de utilização comum a todas as
habitações do conjunto e obedecendo às seguintes disposições:
espaços de utilização comum não cobertos, destinados ao lazer, correspondendo ao
mínimo de 6,00 (seis) metros quadrados por habitação;
espaços de utilização comum, destinados à instalação de equipamentos sociais,
correspondendo ao mínimo de 4,00 (quatro) metros quadrados por habitação;
o conjunto poderá dispor de espaços cobertos destinados aos usos de categoria C1
[comércio varejista de âmbito local] ou S1 [serviços de âmbito local],
correspondendo ao máximo de 2,00 (dois) metros quadrados de área construída por
habitação;
as edificações do conjunto observarão recuo mínimo de 3,00 (três) metros, em
relação às divisas dos lotes ou terrenos lindeiros ao conjunto;
as vias de circulação internas do conjunto atenderão às condições mínimas
estabelecidas para via local no Quadro 1, anexo;
todas as áreas de utilização comum serão caracterizadas como bens em condomínio
do conjunto; (Lei 7.805/72, art. 15, inciso III, alíneas a-f)

Também foi instituída a “fórmula de Adiron”, através da qual havia a possibilidade de alcançar
maiores coeficientes de aproveitamento pela redução da taxa de ocupação do lote. 17 Ou seja, nas
zonas Z3, Z4 e Z5 poderia se alcançar o coeficiente máximo de 4, enquanto que na Z2, esse
aproveitamento poderia ser no máximo 2 (CAMPOS, 2002, p. 129).
[...] em apenas 10% de São Paulo é permitido o índice máximo de coeficiente de
aproveitamento, correspondendo a quatro vezes a área do terreno, e em 90% da
cidade se pode chegar a construir no máximo até duas vezes a área do terreno. Esse
fato cria artificialmente uma escassez de terrenos com coeficiente de aproveitamento
igual a 4, provocando elevação dos preços fundiários, obtida através do monopólio
estabelecido nesses 10% de terrenos da cidade. Não se tem notícia de que essa
diferenciação do potencial construtivo permitido tenha sido calculada com base na
potencialidade da infra-estrutura ou na saturação do sistema viário. (ROLNIK,
KOWARICK e SOMEKH, 1991, p. 111)18.

17

Esse aumento era calculado através da fórmula c= T/t.C, onde c era o coeficiente máximo permitido, T a taxa máxima
de ocupação, t a taxa de ocupação adotada e C o coeficiente máximo estipulado.
18
Dado o objetivo de aprofundar na construção historiográfica dos campos da Arquitetura e do Urbanismo, com uma das
ênfases na cultura técnica envolvida nas diferentes etapas da elaboração do planejamento no estado de São Paulo, vale
destacar os profissionais de diferentes áreas que participaram da redação do trabalho editado por Rolnik, Kowarick e
Somekh (1991), durante a gestão municipal 1989-1992, com a prefeita Luiza Erundina. Trata-se de equipe atuante na
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As áreas com maior possibilidade de adensamento, por consequência, receberam muito mais
investimentos do setor imobiliário que regiões como a Z2, cuja possibilidade construtiva se realizava
no máximo pela construção de edifícios de apartamentos de baixa altura, ocupação corroborada pela
normativa para conjuntos habitacionais acima indicada.
Em 1984, na gestão do prefeito Mário Covas, indicado pelo governador eleito Franco Montoro, se
desenvolve na SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento, originada da criação em 1947 do
Departamento de Urbanismo na Secretaria de Obras e que, posteriormente foi transformada em
COGEP - Coordenadoria Geral de Planejamento -, o plano diretor prevendo atuações entre 1985 e
2000, que não foi aprovado.
Na gestão do eleito Jânio Quadros em 1985, foi aprovada, por decurso de prazo na Câmara Municipal
de São Paulo, a lei do plano diretor que acabou vigente, considerando a lei de Zoneamento de 1972.

SEMPLA, cujo secretário municipal foi Paul Singer, particularmente no Departamento de Planejamento, sob a direção de
Rolnik no período da elaboração da proposta de Plano Diretor municipal: Ana Lucia Ancona do Amaral, Flávio Villaça,
Heloisa M. S. Penteado Proença, Lucio Kowarick, Maria Sampaio Tavares, Marta Dallari, Milton de Abreu Campanário,
Nadia Somekh, Nelson Saule Jr., Raquel Rolnik, Sarah Feldman, Suzana Pasternak Tashner.
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2. SANTOS19
Importante marco para o entendimento do papel de Santos na urbanização paulista pode ser
identificado no século XIX, na passagem das pequenas vilas para núcleos urbanos, no quadro da
transformação da vida urbana com base na expansão do modo de produção capitalista no Brasil.
Crescimento urbano e modernização caminharam em par em Santos no século XIX, com o
desenvolvimento de atividades de comércio e exportação, implicando em modificações urbanísticas
como suporte à economia. A construção e extensão de linhas férreas, vinculadas à expansão do
território para a circulação dos bens de consumo e das matérias-primas, se aliaram à nova
infraestrutura urbana contando com redes de serviços e melhoramentos para acomodar, sobretudo, os
interesses locacionais das elites. Assim, cidades como Santos, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo
passaram por reformas e remodelações significativas que ocorreram simultaneamente, a partir,
inclusive, de modelos internacionais, numa tentativa de dar nova face às áreas urbanas com marcas
de seu então recente passado colonial e escravista. (NEGRELOS, 1998)
Parâmetros europeus de “civilidade”, adotados pelas elites, guiaram as reformas urbanas do período
e se mesclaram a um espaço urbano que recebia grande quantidade de trabalhadores nacionais e
estrangeiros em busca de trabalho e moradia. O crescimento urbano, na virada do século XIX para o
XX, foi marcado pela presença de espaços sociais de diferentes origens, na luta pelo território urbano,
gerando sua determinação interna. “Os critérios de ordem e racionalidade adotados tentaram
resolver os impasses desta convivência necessária, entre iguais tão socialmente diferentes,
separando as funções do trabalho, moradia e lazer e promovendo com isso uma intensa segregação
social.” (LANNA, 1996, p. 5)
Santos reunia diversas condições que a fizeram pioneira, em São Paulo, em termos de intervenções
urbanísticas: o maior porto do país e concentração de grande quantidade de negócios em torno do
café – contando, inclusive, com a primeira bolsa de transações financeiras do produto; além das
condições econômicas, sua situação de porto de entrada com intensas atividades sociais e de
circulação de cargas, aliadas à precariedade da infraestrutura sanitária, viabilizaram o
desenvolvimento de epidemias que levaram às reformas portuárias e urbanísticas, organizadas na
ideia de um plano geral.
A articulação da cidade portuária com o planalto determinou a forma de crescimento de Santos, sendo
uma das primeiras ações o deslocamento da região dos “Quartéis”, até então próxima à orla da baía
de Santos, para a região oeste, mais próxima a Cubatão, “situada no atual bairro do Valongo, fazendo
desse local o mais movimentado da Vila. Até o advento da ferrovia essa área era um entreposto
necessário para o acesso ao planalto” (MELLO, 2008, p. 13).20
Os momentos de crescimento e estagnação da cidade, segundo Lanna (1996), estiveram diretamente
ligados às condições econômicas da região do planalto. Foi no período da economia ligada ao açúcar
e ao café que Santos teve seu impulso tendo como consequência o estímulo à atividade portuária.
Com isso, as terras próximas ao porto foram valorizadas e ocorreu um crescimento populacional,
fatores responsáveis pela expansão dos limites da cidade. Ocorre um intenso aumento da população:
em 1854, quando Santos passava pelas primeiras modificações urbanas, possuía cerca de 7.855
habitantes; em 1872, apesar das epidemias, o número chegou a 9.871; e em 1913, quarenta anos
depois, a cidade contava com 88.967 habitantes. (OLIVEIRA, 2012)
O conjunto de reformas para a ampliação do porto de Santos pode ser considerado um dos fatores do
aumento demográfico justificado pela demanda de trabalhadores. Os imigrantes constituem conjunto
Dados de população para o município de Santos - de 1960 a 1991 – 1960 - 262.997 (FIGBE, 1960) ;1970 – 345.630;
1980 – 416.677; 1991 – 428.923 (https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=Cd77).
20
Um dos casos que estudamos localiza-se justamente no Valongo, cujo conjunto habitacional leva seu nome.
19
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populacional bem conhecido na virada do século XIX para o XX, cuja dinâmica se vincula tanto a
fatores em seus países de origem quanto às demandas de trabalhadores, agora livres, vinculadas às
leis de 1850 (Lei de Terras e Lei de Extinção do Tráfico de Escravos, bastante ligadas na sua
instituição).
Para a expansão da cidade, a chegada da ferrovia arrefece o crescimento urbano em direção ao
planalto, próximo a Cubatão, uma vez que esta cidade cumpria o papel de ponto de parada entre o
local de produção e o de exportação. Lanna (1996) indica que, então, foi justo na região de Cubatão
que se formaram importantes assentamentos populares vinculados ao trabalho na cidade de Santos.
Com a instalação da São Paulo Railway (Santos – Jundiaí), inaugurada em 1868, Santos, com sua
estação polo, concentrava a produção advinda do planalto, que também justificava a reforma e
ampliação do seu porto, ao mesmo tempo em que o circunscrevia de forma mais clara, estabelecendo
os limites em relação à malha urbana em processo de remodelação.
A reforma e ampliação dos serviços portuários significava, necessariamente, uma
interferência no espaço da cidade. Reformar o porto incluía alterar o sistema de
transportes e rede de serviços a ele associado, a rede de moradia e ocupação urbana.
A sua demanda por trabalhadores colaborou para o adensamento e precariedade das
habitações. (LANNA, 1996, p. 41)

A questão da falta de salubridade nas habitações, somada às particularidades geográficas de Santos,
localizada sobre áreas pantanosas e de clima quente e úmido, gerou uma série de epidemias, como
malária, varíola, tuberculose, e em 1844, febre amarela, fazendo 22.588 vítimas de 1890 a 1900
(MELLO, 2008). Quando problemas advindos das enfermidades atingem o funcionamento do porto
de exportação, comprometendo a atração de mão de obra imigrante para as lavouras, e “como as
medidas em âmbito municipal se mostravam impotentes para erradicar as periódicas epidemias, o
Governo Estadual interveio de forma mais efetiva visando, sobretudo atenuar as deficiências de
saneamento básico e a redução das áreas insalubres ocupadas e em fase de ocupação” (MELLO,
2008, p. 33). Desse modo, “a afirmação nacional do poder das elites paulistas resultava no
esvaziamento da autonomia municipal e na perda de influência dos poderes locais.” (LANNA, 1996,
p. 52).
Tal esvaziamento institucional do município se demonstrou pela formação de uma Comissão
Sanitária que, “ligada à Secretaria dos Negócios do Interior, exerceria o poder de polícia sanitária:
vistoriar habitações, promover desinfecções, fiscalizar a limpeza de quintais e de terrenos baldios.
A Comissão de Saneamento, ligada à Secretaria da Agricultura, seria responsável pelas obras de
canalização de águas e construção de redes de esgotos.” (LANNA, 1996, p. 50)
Em 1905, por meio da Comissão de Saneamento, o engenheiro Saturnino de Brito aplicou seu plano
geral, que introduziu o urbanismo sanitarista no Brasil, por se tratar de um plano sobre um local em
processo de expansão, cujo futuro deveria ser pensado em sua totalidade, “eliminando o acaso e
impedindo a atuação dos interesses dos proprietários fundiários e dos interesses locais.” (LANNA,
1996, p. 52).
Dessa forma, Saturnino de Brito elaborou um plano com base em ideias de cidade ideal, sem, contudo,
desconsiderar aspectos da localização e relevo. Segundo Andrade (1992), o plano de Brito foi
classificado como urbanismo sanitarista por partir do esquema de escoamento das águas, ao qual se
subordinam os demais aspectos, mas pensando a cidade como um todo, no qual se tem
simultaneamente um objeto técnico, com peças dispostas harmonicamente, e um organismo vivo, um
meio (ANDRADE, 1992, p. 215).
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Com o plano de saneamento, melhoramentos e extensão que Saturnino de Brito
elabora e implanta em Santos, (...) não apenas temos a construção de uma cidade
moderna, mas também a aplicação de princípios urbanísticos revolucionários para a
época, onde o passado colonial da cidade desaparece em nome de um futuro marcado
pela higiene e pelo progresso... (ANDRADE, 1992, p.144).

Mesmo antes do processo de implantação do plano de Saturnino de Brito, ocorria em Santos uma
série de demolições, justificadas pela necessidade de abertura para tráfego, porém objetivando o
rompimento com o passado colonial da cidade, somada ao objetivo de aplicar ideais de higiene e
estética.
As exigências e incentivos contidos nas leis apontavam para o surgimento de uma
arquitetura mais adequada aos novos princípios de moralidade e higiene, tão
necessários à afirmação da nascente burguesia. Era necessário padronizar as
edificações, controlar seu uso, intervir no desenho da cidade, criando ambientes
propícios ao desenvolvimento de uma sociedade sadia, livre das epidemias e que em
nada lembrasse o passado [colonial] recente [...]. Esse espírito esteve presente até a
sanção do Código de Construções do Município, Lei Nº 675, em 1922, quando se
consolidou o primeiro zoneamento de uso da cidade (CARRIÇO, 2002, p. 115).

A remodelação se deu, sobretudo na região das praias onde havia casas de veraneio pouco
frequentadas quando o local não mantinha ligação com a cidade. Mello afirma que
[...] as políticas de intervenção urbana recém implementadas pautavam-se por uma
visão global, técnica, “neutra e racional”. Entretanto, no que concerne aos planos de
urbanização e legislações urbanísticas, a proposta de globalidade ficou apenas no
discurso, pois estes não se ocuparam da questão social como centro de suas ações,
uma vez que suas ações excluíram a população mais pobre (MELLO, 1998, p. 38,
aspas no original).

Segundo Lanna, apesar das intervenções, a região da praia e o centro continuaram se configurando
como duas cidades, aquela “mais moderna, turística, mais rica”, e esta com “atividades comerciais,
de abastecimento, a zona cerealista, atacadista, os cortiços, a população mais pobre” (LANNA,
1996, p. 72). No centro santista, ocorreram modificações especialmente com relação aos numerosos
cortiços, que Mello justifica ser resultado do processo de “substituição da população de classe média
e alta (...) por populações de baixa renda, que passaram a ocupar os antigos casarões deixados para
trás pelas camadas de mais alta renda, que havia se deslocado para outros pontos da cidade,
próximos às praias.” (MELLO, 2008, p. 102).
Com a constatação de que a febre amarela não era causada pelo contato externo, e sim que estava
alojada na cidade, a Comissão Sanitária se ocupou de demolir os cortiços do centro, sem se
responsabilizar, no entanto, em fixar locais adequados destinados à população removida das antigas
habitações.
Para a Comissão Sanitária, os cortiços remetiam à coletividade, à alta concentração de moradores em
espaços simultaneamente públicos e privados, fatores que indicavam focos de doenças, mas também
geravam o temor da desordem e deveriam ser tratados de forma repressora com a polícia urbana.
Lanna afirma que outro fator relevante na redução da habitação coletiva foi a dificuldade por ela
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gerada no desenvolvimento da privacidade e do “espírito familiar”, aspectos estes importantes no
perfil do trabalhador. “Não se tratava diretamente de um problema que dizia respeito aos moradores
“destas pocilgas”, mas de forma muito mais enfática à necessidade de intervir neste ente,
aparentemente abstrato - a cidade.” (LANNA, 1996, p. 91)
No período de 1940-50, com a orla das praias habitada em grande parte pelas classes abastadas, a
população de classe média se fixa nos bairros situados entre a orla e o centro, que eram essencialmente
proletários. Esse processo de deslocamento das classes sociais resultou em “uma migração das
famílias proletárias para outros trechos da ilha. As áreas de morros e de várzeas até então,
fracamente povoadas, transformaram-se, pois, em densos bairros operários (...)” (MELLO, 2008, p.
121).
Neste processo de ocupação dos morros, segundo Carriço (2002), se evidenciou a omissão estatal, no
que se refere à habitação e à questão fundiária, que deu espaço aos proprietários de antigos sítios nos
morros para parcelar os lotes e aplicar aluguéis sobre os ocupantes. Com isso, pressionavam “o poder
público a implantar infraestrutura nos locais. (...) Assim, o valor dos investimentos públicos é
incorporado ao patrimônio dos proprietários e os investimentos da população de baixa renda
também. Esta é a lógica fundiária perversa e tradicional nos morros de Santos” (CARRIÇO, 2002,
p. 64-65).
Carriço (2002) explica que a valorização espacial consequente da nova infraestrutura nos morros
promoveu uma alta dos preços nos imóveis, fazendo com que seus ocupantes muitas vezes sofressem
“despejos” (p. 65) Assim, na década de 1960, ocorreu uma migração da população de baixa renda
para a Zona Noroeste, “que nessa época já havia se consolidado como grande área de concentração
da baixa renda” (MELLO, 2008, p.135) e que, como se verifica em nossa pesquisa empírica, é a
região que recebeu mais investimentos em empreendimentos habitacionais pela COHAB-ST.
No final da década de 1940, com o restabelecimento do ambiente de eleição para presidentes da
República e governadores de estados, houve uma inserção definitiva do planejamento urbano na pauta
política, tratado por Nunes (2006) como de “politização do planejamento urbano”, associado ao maior
poder participativo de forma institucionalizada adquirida pela sociedade civil. (NUNES, 2006, p. 26).
No caso de Santos, durante a gestão do prefeito Lincoln Feliciano, em 1945, se propôs uma nova
relação com o planejamento urbano, que aliava participação social, através da institucionalização da
Comissão do Plano da Cidade, com a abrangência dos problemas num sentido geral, que resultou na
criação do Código de Construções, em paralelo à instauração da FCP e da promoção habitacional
pelos IAPs.
Segundo Nunes, a Comissão do Plano da Cidade era composta por vereadores e técnicos com o
objetivo de debater o planejamento urbano e elaborar o Plano de Expansão e Melhoramentos da
Cidade, apresentado em 1951 (NUNES, 2006, p. 46), de forma coetânea às propostas de Prestes Maia
em seu “Plano Regional de Santos”, de 1950.
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Conjunto residencial de Santos, IAPI, 1957 (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 79). Vista de dois blocos com os
edifícios do conjunto habitacional financiado pelo BNH em segundo plano. “As imagens mostram o generoso
afastamento entre os blocos do IAPI, patente na comparação com o conjunto mais recente.”

Conjunto residencial de Santos, IAPI, 1957 (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 79). Desenhos dos blocos laminares
– tipos B1 e B2.
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Conjunto residencial de Santos, IAPI, 1957 (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 78). Implantação original do
conjunto, com 35 blocos previstos. Foto aérea de 1970, com a área prevista para o conjunto ocupada por
empreendimento financiado pelo BNH, após a extinção do sistema IAP/FCP.

Conjunto residencial de Santos, IAPI, 1957 (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 78-79)
Rua Alexandre Fleming, Ponta da Praia
Setor de Engenharia do IAPI
200 unidades (1400 no original)
Blocos de 4 pavimentos sobre pilotis
Equipamentos projetados: praça, escola, praça de esportes e área destinada à administração
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Em 1964, com o golpe militar, inicia-se um período marcado pela grande pressão por moradia na
região Noroeste da cidade de Santos. Carriço afirma que nesse período surgem os “primeiros projetos
de urbanização de núcleos ocupados de formas desordenadas, como no bairro Areia Branca, junto
ao cemitério de mesmo nome. (...) A recém-criada COHAB-ST implantou um loteamento destinado à
famílias de baixa renda, que já residiam no local, em uma das primeiras favelas da Zona Noroeste.”
(CARRIÇO, 2002, p. 146)21

2.1. A produção da COHAB – ST – Companhia de Habitação da Baixada Santista
A Companhia de Habitação da Baixada Santista – ou COHAB-Santista – foi criada pela Lei 3.062,
em 29 de dezembro de 1964, através da qual a Câmara Municipal autoriza o Executivo a participar
da companhia com cota no capital. A partir dessa autorização, a COHAB é efetivamente constituída,
como sociedade de economia mista, em 01 de fevereiro de 1965, que em geral é adotada como data
de criação. A sociedade de economia mista COHAB-ST tem como acionistas as prefeituras de Santos,
com participação majoritária, além de São Vicente, Guarujá, Cubatão e um conjunto de pessoas
físicas ao qual não tivemos acesso até a finalização desta tese.
A área de atuação da COHAB-ST engloba todos os municípios da Baixada Santista, apesar de não
haver construído em todos eles: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande (com
conjuntos); Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá (sem conjuntos). Toda a produção da COHAB-ST
encontra-se no APÊNDICE 3 – Quadros da produção da COHAB-SP na Baixada Santista – 1966
a 2009.
A seguir encontra-se o Mapa “Distribuição dos conjuntos habitacionais no município de Santos no
período de 1964 a 1989”22, com a indicação da mancha urbana de 1981 e dos conjuntos habitacionais
da COHAB-ST selecionados como estudos de caso, além do único caso do PAR/CEF, paralisado e
assumido pela CDHU.

21

Em divisão territorial datada de 01/07/1960, o município permanece constituído de 2 distritos: Santos e Bertioga. Assim
permanecendo em divisão territorial datada de 1988. Pela Lei Estadual n. º 7.644, de 30/121991, desmembra-se de Santos
o distrito de Bertioga, que foi elevado à categoria de município.
22
Elaboração de Marcos E. Ummus/e-Quanta ME, março de 2018.
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2.1.1. Pesquisa Amostral23
COHAB-ST (5 casos: 12,19% do universo de 41 conjuntos entre 1966 e 2010)
Conjunto Habitacional Jardim Castelo I (1966)
Conjunto Habitacional Dale Coutinho (1981)
Conjunto Habitacional Valongo (1988)
Conjunto Habitacional Jardim Castelo II (1992)
Conjunto Habitacional Rádio Clube (1993)
 Sobre a seleção dos casos
o Pré-seleção
 Areia Branca
 Jardim Castelo I e II
 Dale Coutinho
 Radio Clube
 Valongo


Areia Branca/PMS (1966) – 1.057 U.H. – tipologia unifamiliar horizontal/lotes urbanizados
– não se constitui como caso desta pesquisa, pois não houve recursos do BNH; de todas as
formas, é importante enquanto conjunto habitacional contemporâneo da produção pela
COHAB-ST e com a produção nacional pelo BNH, uma vez que o lote urbanizado é tipo
habitacional vigente no período, como indicado no texto de apresentação acima.



Jardim Castelo I (1966) – 636 U.H. - tipologia unifamiliar horizontal/casas geminadas.



Dale Coutinho (1981) – 1.200 U.H. – tipologia multifamiliar vertical/apartamentos.



Valongo (1988) – 48 U.H. – tipologia multifamiliar vertical/apartamentos.



Rádio Clube (1993) – 130 U.H. – tipologia unifamiliar horizontal/casas geminadas.

Os critérios utilizados para a pré-seleção dos conjuntos habitacionais da COHAB-ST foram
(NEGRELOS, 2012):


Antiguidade dos conjuntos – houve intensa atuação da COHAB-ST nas décadas de 1960 e
1970 em toda a Baixada Santista. No entanto, no período de vigência do SFH/BNH, em Santos
foram construídos o Jardim Castelo e o Dale Coutinho, com recursos do BNH. O Areia
Branca, apesar de antigo e do grande número de unidades habitacionais promovidas nos lotes
urbanizados, foi implementado com recursos da Prefeitura Municipal de Santos.



Questão tipológica/morfológica – um conjunto de unidades de casas geminadas, tipo
diferenciado até o momento, e dois conjuntos com apartamentos.

23

Parte dos dados e informações sobre Santos foi obtida no processo de orientação de pesquisa de Iniciação Científica,
nos anos de 2011/2012 (Jéssica Barca de Oliveira/IAU-USP, Bolsa do Programa Ensinar com Pesquisa/Pró-Reitoria de
Pesquisa, USP).
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2.1.2. Casos selecionados
 Jardim Castelo I e II
 Dale Coutinho
 Rádio Clube
 Valongo

COHAB-ST – Localização dos empreendimentos selecionados
Disponível em: <http://www.digital.santos.sp.gov.br/base/DWF/Arruamento.pdf>. Acesso em: 14 mar 2011.
Intervenção Oliveira (2012).
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COHAB-ST - Localização dos conjuntos habitacionais selecionados.
Fonte: Google Earth, acesso em 17/01/2012. Elaboração de Oliveira (2012).
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2.1.2.1.

Conjunto Habitacional Jardim Castelo I e II

Localizado na Zona Noroeste de Santos, situado à Rua Hermann Quintas, o Conjunto Habitacional
Jardim Castelo I apresenta 636 unidades habitacionais na tipologia unifamiliar horizontal do tipo casa
geminada, com data de entrega no ano de 1966, sendo este o primeiro projeto executado pela COHAB
Santista no município, com recursos do BNH.
Segundo informações da COHAB-ST, o Conjunto Habitacional Jardim Castelo I e II está situado
próximo ao loteamento Areia Branca, que consiste na reurbanização de uma favela localizada ao lado
de um antigo cemitério, realizada pela COHAB-ST com recursos da Prefeitura Municipal de Santos.
Em 1993, foi entregue a segunda parte do projeto do Conjunto Habitacional, chamado de Castelo II,
localizado à Rua Afonso Schimidt, com 80 unidades habitacionais na tipologia unifamiliar horizontal
do tipo casa geminada. Este empreendimento, apesar da data de finalização do empreendimento
superar o limite da periodização, é relevante por ser continuação do primeiro empreendimento
realizado pela COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Jardim Castelo I. COHAB-ST. Fonte: Fragmento de foto aérea - Google Earth, acesso em
17/01/2012. Elaboração de Oliveira (2012).
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Conjunto Habitacional Jardim Castelo II – Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional Jardim Castelo II . COHAB-ST. Fonte: Fragmento de foto aérea - Google Earth, acesso em
17/01/2012. Elaboração de Oliveira (2012).

A seguir apresentamos uma série de fotos dos Conjuntos Habitacionais Jardim Castelo I e II,
produzidas por Jéssica Oliveira em nossa visita de campo realizada em 02/09/2011.
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Conjunto Habitacional Jardim Castelo II – À esquerda, visão geral da chegada ao conjunto. À direita, unidades na
tipologia unifamiliar horizontal casas geminadas em renque. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Jardim Castelo II – À esquerda e à direita, unidades na tipologia unifamiliar horizontal, sobrado.
Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Jardim Castelo II – Ilustração do padrão de equipamento e infraestrutura no conjunto. Foto de
Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.
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A) Tipologias habitacionais24

Conjuntos Habitacionais Jardim Castelo I e II – Implantação - Parcial. Fonte: COHAB-ST.

Conjuntos Habitacionais Jardim Castelo I e II – Implantação Geral. Fonte: COHAB-ST.

A tipologia de ambos os conjuntos - unifamiliar horizontal – não apresenta aqui os esquemas tipológicos, por ausência
de material primário na COHAB-ST, à época de nossa visita de campo.
24
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2.1.2.2.

Conjunto Habitacional Dale Coutinho

Conjunto Habitacional Dale Coutinho. Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Concluído no ano de 1981, o conjunto habitacional Dale Coutinho possui o maior número de unidades
habitacionais, na tipologia multifamiliar vertical, somando 1.200 apartamentos. O conjunto está
localizado na Rua Afonso Schimidt, a mesma rua que delimita o Conjunto Habitacional Jardim
Castelo I e II.
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Conjunto Habitacional Dale Coutinho. Vista aérea. Disponível em <www.imagensaereas.com.br> . Acesso em:
17/01/2012.

As fotos do Conjunto Habitacional Dale Coutinho apresentadas a seguir foram produzidas por Jéssica
Oliveira, quando de nossa visita de campo em 02/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dale Coutinho – À esquerda e à direita, visão geral do conjunto, com indicação de separação em
condomínio na primeira foto. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Dale Coutinho – À esquerda e à direita, visão de condomínio que reúne blocos e a divisão de
parte da área comum em garages. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Dale Coutinho – À esquerda e à direita visão geral do bairro, ilustrando o padrão de
equipamento e infraestrutura. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Dale Coutinho – Implantação. Fonte: COHAB-ST.

Conjunto Habitaiconal Dale Coutinho – Implantação. Fonte: COHAB-ST.
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Conjunto Habitacional Dale Coutinho – Implantação/Detalhe. Fonte: COHAB-ST.

Conjunto Dale Coutinho – Área de Implantação. Fonte: COHAB-ST.
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Conjunto Habitacional Dale Coutinho – Plantas, cortes e elevações. Equipamento de educação - creche. Fonte:
COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Dale Doutinho. Planta e elevação da creche. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Dale Coutinho – Cortes e detalhes construtivos. Tipologia multifamiliar vertical/apartamentos.
Fonte: COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Dale Coutinho – Cortes. Tipologia multifamiliar vertical/apartamentos. Fonte: COHAB-ST.
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Conjunto Habitacional Dale Coutinho – Plantas tipo de edifícios e cobertura. Tipologia multifamiliar
vertical/apartamentos, um bloco de escadas para 4 apartamentos. Fonte: COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Dale Coutinho. Planta tipo - Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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2.1.2.3.

Conjunto Habitacional Valongo

Conjunto Habitacional Valongo. Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Valongo é o conjunto que está entre os últimos executados pela COHAB-ST dentro do período de
estudo desta pesquisa, do ano de 1988, e apresenta 48 unidades habitacionais do tipo multifamiliar
vertical/apartamento.
Localiza-se na Rua Profª Maria Neuza Cunha, próximo ao bairro de mesmo nome, Valongo, que
marcou o crescimento da cidade de Santos em época anterior à chegada da ferrovia.
As fotos a seguir foram produzidas por Jéssica Oliveira, quando de nossa visita de campo em 02/09/2011.
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Conjunto Habitacional Valongo – Vistas internas do pátio do conjunto. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Valongo – Implantação geral no terreno. Plantas, cortes e elevações. Tipologia multifamiliar
vertical/apartamentos. Fonte: COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Valongo – Planta do pavimento tipo. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Valongo – Elevações - Esquemas tipológicos – Elaboração Soyani Tardiolli.
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2.1.2.4.

Conjunto Habitacional Radio Clube

Conjunto Habitacional Rádio Clube. Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Com 130 unidades do tipo casa geminada, o a etapa do Conjunto Habitacional Rádio Clube na
tipologia apresentada (unifamiliar horizontal) foi entregue no ano de 1993 e, apesar da data, nos
interessa pela data da formulação do projeto no período no qual trabalhamos.
As fotos a seguir se referem a uma etapa anterior do Conjunto Habitacional Rádio Clube, na tipologia
multifamiliar vertical, que não analisamos. O levantamento fotográfico foi realizado por Jéssica
Oliveira, em 02/09/2011, quando de nossa visita de campo.
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Conjunto Habitacional Rádio Clube – À esquerda e à direita, visão geral do conjunto, com a tipologia multifamiliar
vertical do conjunto original. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Rádio Clube – À esquerda e à direita, recente implantação de edifícios mantendo a tipologia
multifamiliar vertical. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011

As fotos a seguir se referem a uma etapa anterior do Conjunto Habitacional Rádio Clube, na tipologia
multifamiliar vertical, em dois pavimentos, com blocos geminados dois a dois ou em renque, que não
analisamos. O levantamento fotográfico foi realizado por Jéssica Oliveira, em 02/09/2011, quando de
nossa visita de campo.
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Panorama de tipologia de outro trecho do bairro, com a tipologia multifamiliar vertical em dois pavimentos. Fotos de
Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Rádio Clube – Variações da tipologia unifamiliar horizontal, sobrado, isolado ou geminado em
renque. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

Conjunto Habitacional Rádio Clube - Variações da tipologia unifamiliar horizontal, sobrado, isolado ou geminado em
renque. Fotos de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011
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As fotos a seguir se referem à etapa do Conjunto Habitacional Rádio Clube, na tipologia unifamiliar
horizontal, casas geminadas em renque, que analisamos aqui. O levantamento fotográfico foi
realizado por Jéssica Oliveira, em 02/09/2011, quando de nossa visita de campo.

Conjunto Habitacional Rádio Clube - tipologia unifamiliar horizontal, casas geminadas em renque. Fotos de Jéssica
Oliveira, em 02/09/2011.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Rádio Clube – Implantação e detalhe de quadras. Tipologia unifamiliar horizontal. Fonte:
COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Rádio Clube – Implantação e detalhe de quadras. Tipologia unifamiliar horizontal. Fonte:
COHAB-ST.
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Conjunto Habitacional Rádio Clube – Implantação com plantas tipo das unidades. Tipologia unifamiliar
horizontal/casas geminadas duas a duas e quatro a quatro. Fonte: COHAB-ST.

Conjunto Habitacional Rádio Clube – Plantas, cortes e elevações. Tipologia unifamiliar horizontal/casas geminadas
duas a duas e quatro a quatro. Fonte: COHAB-ST. Com esquema tipológico desenhado por Soyani Tardiolli sobre a
planta.
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Conjunto Habitacional Rádio Clube – Planta tipo. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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2.2.

A produção da CDHU25
2.2.1. Pesquisa Amostral
CDHU (1 caso, iniciado como PAR e assumido pela CDHU, até 2011)
Cruzeiro do Sul
2.2.2. Caso selecionado
2.2.2.1.

Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul

Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

25

Parte dos dados e informações sobre Santos foi obtida no processo de orientação de pesquisa de Iniciação Científica,
nos anos de 2011/2012 (Jéssica Barca de Oliveira/IAU-USP, Bolsa do Programa Ensinar com Pesquisa/Pró-Reitoria de
Pesquisa).
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O processo de levantamento dos conjuntos habitacionais por meio de contato com a COHAB-ST
revelou que nenhum empreendimento do tipo PAR foi construído na cidade de Santos. A única
tentativa foi o Conjunto Residencial Cruzeiro do Sul, no Morro Nova Cintra. De acordo com a
arquiteta e urbanista Regina Del Cistia, o empreendimento estava destinado a famílias da Favela da
Alemoa, desabrigadas devido à ocorrência de um incêndio em 2006. O conjunto seria realizado em 3
etapas através do Programa de Arrendamento Residencial, porém, na primeira etapa do processo, as
empresas construtoras entraram em falência, com posterior compra do terreno pela CDHU.
As imagens seguintes, fornecidas pela COHAB–ST mostram o estágio em que o empreendimento
ficou paralisado, até ser assumido pela CDHU.

Conjunto Residencial Cruzeiro do Sul - Vista da construção do empreendimento PAR. FONTE: COHAB-ST, sem data.

Conjunto Residencial Cruzeiro do Sul - Detalhe de construção do empreendimento PAR. FONTE: COHAB – ST, sem
data
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Localizado na Avenida Brasil, no Morro Nova Cintra, o Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul está
constituído por residências do tipo multifamiliar vertical/apartamento, totalizando 160 unidades.
O projeto do Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul havia sido dividido em três etapas, das quais
somente a etapa 2, assinalada na imagem a seguir, foi construída como PAR, para depois ser assumida
pela CDHU. Observar que no primeiro fragmento do conjunto, elaborado já em 2018, aparecem novos
edifícios em construção ao lado da etapa 2 (PAR/CEF).
O conjunto possui um número menor de unidades habitacionais em relação aos conjuntos da
COHAB-ST, totalizando 460 unidades, das quais 160 foram executadas, que coincidem com as
unidades indicadas como “Santos G”, entregues em 2005, no denominado 6.º período da CDHU
(2011-2006). (TRANI; GUSSONI (orgs.), 2016, p. 303)

Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. Implantação conforme projeto elaborado para o PAR/CEF. FONTE: COHABST, abril de 2007. Intervenção de Oliveira (2012).
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Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. Demarcação da etapa 2 construída, segundo o projeto elaborado originalmente
para o PAR/CEF. Fonte: Google Earth, acesso em fevereiro de 2012. Intervenção de Oliveira (2012).

Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. Vista dos edifícios, fotografada do estacionamento. Foto de Jéssica Oliveira,
em 02/09/2011.

O fechamento do conjunto também foi estabelecido no momento de projeto, inclusive com a
indicação de uma guarita na entrada. O que se notou em relação aos edifícios foi sua escala, reforçada
pela extensa área de estacionamento, que cria uma paisagem concentrada e isolada do entorno.
O tipo de edifício do Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul, é o de de 2 blocos unidos por caixa
central de escadas, composto por 5 pavimentos (térreo mais 4) com 4 apartamentos ligados a uma
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caixa de escada. Os blocos de 3 edifícios estão ligados de uma forma mais complexa, intercalandose em um eixo linear, de forma a criar espaços vazios.
Uma particularidade levantada nesta pesquisa foi esta implantação dos edifícios, que configura
espaços livres entre os edifícios, designados para equipamentos de uso comum, sendo eles um
quiosque, um pequeno playground e um salão de festas. No projeto, foi definido um conjunto destes
equipamentos para cada condomínio, totalizando 3 dentro do Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul.
Apesar de apenas um dos condomínios ter sido executado, ainda é possível apreender uma
conformação do conjunto que estabelece uma forma de convivência reservada e voltada ao interior
do conjunto.

Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. Detalhe dos elementos de fechamento, Foto de Jéssica Oliveira, em 02/09/2011.

No caso do empreendimento PAR, o Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul, não se obteve muitas
informações sobre a existência de equipamentos de uso comum. Foram levantados apenas os
equipamentos dentro do conjunto, mas não se obteve dados sobre projetos de equipamentos naquela
área. Um dado importante do levantamento foi a existência de poucas áreas verdes. O conjunto está
implantado em uma região com uma forte presença de vegetação, sobretudo no entorno do lote do
conjunto. No entanto, não foi estabelecido nenhum contato com o a área, exceto um contato no âmbito
visual.
As fotos a seguir foram produzidas pela autora em visita de campo realizada em 02/09/2011.
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Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. Vistas gerais do interior do conjunto e visão do entorno. Fotos da autora, em
02/09/2011.
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2.3. Santos - Habitação social no processo de planejamento municipal

Em meados de 1965, a 02 de julho, pela Lei 3.133, cria-se a Fundo Para o Progresso de Santos,
regulando as dotações orçamentárias que seriam utilizadas pela PRODESAN – Progresso e
Desenvolvimento de Santos, sociedade de economia mista por ações que o Poder Executivo de Santos
ficou autorizado a criar pela mesma lei. No seu art. 8.º, são estabelecidas as “seguintes atividades de
caráter econômico-social e industrial, ligadas aos interesses de Santos:”
a) incumbir-se da execução indireta de obras e serviços públicos de caráter
econômico;
b) promover estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento econômico
social e urbanístico de Santos;
c) planejar, promover e adotar medidas de incentivo à indústria de turismo no
município;
d) organizar e administrar sistema de processamento de dados relativos às suas
próprias atividades, às atividades da Administração Pública Municipal e a entidades
privadas, mediante contratação de serviço;
e) realizar todas as demais atividades compatíveis com as suas finalidades. (Lei
3.133/65, art. 8º, grifos nossos)

É notável, portanto, a coesão do processo institucional em Santos, nos primeiros meses do regime
militar, para a montagem da estrutura administrativa vinculada à nova política ligada ao planejamento
e produção do espaço urbano e do território. No período dos “planos diretores integrados”, em Santos
foi elaborado o Plano Diretor Físico, apresentado em 1968, como explica Nunes.
Como se entendia que o planejamento municipal era função de governo, vinculouse a liberação de recursos à sua existência, estimulando-se, ou obrigando-se, à
elaboração de planos diretores nos municípios. (...) Santos, que apesar de ter
caminhado pela estruturação de seu corpo técnico desde a década de 40 não fugiu à
regra, e através da PRODESAN, contratou a PLANURB (...) para elaborar o Plano
Diretor Físico do Município e desenvolver a revisão da legislação urbanística e de
edificações, além de outras leis correlatas. (NUNES, 2006, p. 63)

A PRODESAN, então, já em 1968, pela Lei 3.529 (com 406 artigos), de 16 de abril, coordena o
“Plano Diretor Físico do Município de Santos”, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Santos,
com consultoria da PLANURB, do Arquiteto Heitor Pereira de Souza, e do Escritório do Arquiteto
Oswaldo Corrêa Gonçalves. E, no ano seguinte, em 19 de março, a Lei 3.624 indica a estrutura
organizacional de um escritório de acompanhamento do Plano Diretor Físico, com três setores de
administração: serviços de coordenação e implantação do plano; serviço de controle urbanístico;
seção de expediente e arquivo (segundo o Art. 1.º), sendo indicado no “Art. 2º O Quadro Pessoal
Técnico e Burocrático do Escritório de Coordenação da Implantação do Plano Diretor Físico será
constituído por Servidores Municipais convocados pelo Prefeito.” Tal indicação do corpo técnico de
um escritório de assessoramento ao processo de elaboração e implantação do Plano Diretor Físico,
totalmente vinculado ao gabinete do prefeito, corrobora as análises amplamente reconhecidas sobre
a consolidação das estruturas de planejamento após três décadas de valorização crescente; e, é
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importante registrar, reforça a compreensão do caráter estratégico e de exercício de poder político
que o planejamento atribui ao Estado.
O Plano Diretor Físico tem a maior parte de seu conteúdo revogado; tal revogação ocorreu, em grande
parte, pela Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana de 2011 (Lei Complementar
731, de 11 de julho)26, já revogado pela vigente Lei Complementar 821, de 27 de dezembro de 2013,
também com o mesmo nome.
Na mesma data de aprovação do Plano Diretor Físico foi aprovada a Lei 3.531 (16/04/68), do Código
de Posturas que, com 640 artigos, é um excelente repositório de normativas que reverberam o
sanitarismo aplicado no município historicamente, mesclando questões estruturais da moradia, como
“a higiene das habitações unifamiliares e plurifamiliares” e das edificações na área rural (que
apresentam interesse para nossas análises e que grifamos na citação abaixo), com todos os lugares e
estabelecimentos possíveis que requerem atenção sanitária.
Art. 5º Compete à Prefeitura zelar pela higiene pública, visando a melhoria do
ambiente e a saúde e o bem-estar da população, favoráveis ao seu desenvolvimento
social e ao aumento da expectativa de vida.
Art. 6º Para assegurar a melhoria constante das condições de higiene, compete à
Prefeitura fiscalizar:
I - a higiene dos passeios e logradouros públicos;
II - a higiene das habitações unifamiliares e plurifamiliares;
III - a higiene das edificações na área rural;
IV - a higiene dos sanitários;
V - a higiene dos poços e fontes de abastecimento de água domiciliar;
VI - a instalação e a limpeza de fossas;
VII - a higiene da alimentação pública;
VIII - a higiene nos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de
serviços em geral;
IX - a higiene nos hospitais, casas de saúde e maternidades;
X - a higiene nos estabelecimentos educacionais;
XI - a prevenção sanitária nos campos esportivos;
XII - a higiene nas piscinas de natação;
XIII - a existência de vasilhame apropriado para coleta de lixo e a sua manutenção
em boas condições de utilização e higiene;
XIV - a prevenção contra a poluição do ar e de águas, e o controle de despejos
industriais;
XV - a limpeza dos terrenos;
XVI - a limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas;
XVII - as condições higiênico-sanitárias de cemitérios particulares.

Para a higiene das habitações, vale menção, em função de tangência com projeto, o “Art. 21 As
residências ou os dormitórios não poderão ter comunicação direta com estabelecimentos comerciais
ou industriais de qualquer natureza, a não ser por intermédio de antecâmaras com abertura para o
exterior.”
Em 20 de dezembro de 1971, aprova-se o Código Tributário, pela Lei 3.750, com 236 artigos e uma
grande lista com os valores das taxas de licença para os estabelecimentos pela CNAE – Classificação
Nacional de Atividades Econômicas.

26

Vários artigos foram sendo alterados ou revogados por diversas leis desde a década de 1970 até 2017.
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A Lei 3.761, de 17 de março de 1972, estabelece as condições e regras de loteamento das áreas da
COHAB-ST para a construção do conjunto habitacional Areia Branca, o primeiro do município,
conforme já indicado anteriormente, já na Zona Noroeste do município e segundo o Plano Diretor
Físico de 1968:
Art. 1º Na área compreendida pelo loteamento da Companhia de Habitação da
Baixada Santista (COHAB Santista), no Bairro de Areia Branca, na Zona
Residencial Noroeste (ZRNO) de Santos, são consideradas vias secundárias, para
efeito do que prescreve o art. 94, § 1° da Lei Municipal nº 3.529, de 16 de abril de
1968, todas as ruas existentes que tiverem de 10,00m (dez metros) até 25,00m de
largura.
Art. 2º Para ser erigida toda e qualquer edificação na área de que trata esta Lei, deverá
ter um recuo mínimo frontal de 3,00m (três metros) observadas, para os demais
afastamentos, as exigências vigentes.
Art. 3º Na área de que trata esta Lei, qualquer edificação deverá atender às seguintes
exigências:
I - densidade demográfica residencial líquida de 500 (quinhentos) hab/ha;
II - aproveitamento do lote de forma que a área de construção seja no máximo igual
a uma vez a área do lote;
III - altura máxima de 2 (dois) pavimentos inclusive o térreo;
IV - ocupação máxima do lote igual a 60% (sessenta por cento) de sua área.

Em dezembro de 1976 sai à luz o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Santos, que,
coordenado pela PRODESAN (Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A), tem a consultoria do
GRUPO 5 (Arquitetura e Planejamento S/C Ltda.).
A equipe da PRODESAN esteve formada por Roberto Machado de Almeida, Célio Calestine, Ana
Maria Vasques Prado Simões e Lenimar Gonçalves Rios. Colaboradores pela PRODESAN: Cyro
Raphael Monteiro da Silva, Luiz Carlos Cruz e Jorge Telésforo Branco. Estagiários: Ademir
Fernandes Passos, Célia Regina Florez da Silveira, Elvira Péres Prieto e Sérgio Paulino Carrasco.
O Grupo 5, que se colocava como “consultoria permanente”, esteve formado por Csaba Deák, Luísa
Battaglia, Carlos Augusto Welker, Silvio Zancheti e Olívia Lowenthal Giaquinto. Consultores
especiais foram indicados: Adrián Rolla, Maurício Cadaval e Volker Link.
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PRODESAN - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Santos. 1976. Capa do volume.

Verifica-se a visão de planejamento impregnada dos conceitos modernos de ação sobre o território
municipal, bem como na ideia de formação de equipe de planejamento municipal concentrados na
ideia de “plano diretor de desenvolvimento integrado”, que, em Santos,
[...] assume como finalidade principal a de propiciar a formação de um grupo
de planejamento, integrado na estrutura administrativa, capaz de conhecer a
situação, interpretar as necessidades da comunidade como um todo e indicar as ações
compatíveis com a situação e tendentes a suprir essas necessidades. Porém, ao
mesmo tempo em que visa a formação de grupo de planejamento (e portanto assume
a forma de exercício) o Plano Diretor também apresenta elementos para algumas
ações específicas (assumindo então a forma de produto acabado). (PDDI
SANTOS 1976, pp. 19-20, grifos nossos)

Na conformação do que se chamou de “Conhecimento da Situação”, há um item de “Tipologia dos
Assentamentos Residenciais e Turísticos”, onde se encontra uma caracterização genérica dos tipos de
moradia em Santos;
- Assentamentos de população turística, ao longo da orla marítima, com largura
variável de acordo com a existência e permissividade das legislações locais;
- Assentamentos de população de média e alta renda na Ilha de São Vicente, exceção
da área noroeste da ilha, ocupada por população de baixa renda;
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- Assentamentos de população local de baixa renda, dispersos pelas franjas
edificáveis da porção continental da Baixada e noroeste da ilha de Santo Amaro
[Santos e São Vicente];
- Assentamentos em condições de sub-habitação nos mangues próximos da Ilha de
São Vicente [Guarujá].
Essa distribuição espacial gerou na Baixada Santista uma urbanização peculiar
(típica da maioria das cidades pós-revolução industrial), onde as áreas sub-urbanas,
que abrigam a população de renda mais baixa, formam um anel em torno da Ilha de
São Vicente, com acessibilidade precária, através de estruturas viárias regionais e
graves problemas de interação funcional e espacial com o polo urbano. (PDDI
SANTOS 1976, p. 63, grifos nossos)

O conjunto de propostas contou com “parâmetros de desenvolvimento” (p. 75), que indicaram linhas
diretoras para os seguintes setores: indústria, atividades portuárias, turismo e recreio, comércio e
serviços polarizando a região. Ao final aparecem 3 hipóteses – de desenvolvimento do porto, de
especialização do setor de comércio e serviços, de alteração das características sócio-econômicas da
população turística.
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3. CAMPINAS27
Campinas se vincula às nossas reflexões sobre o processo de modernização urbana tendo como
referência sua posição na produção cafeeira que se intensifica a partir da segunda metade do século
XIX, com investimentos em traçado e desenvolvimento urbano e crescimento populacional que
chegou a mais de 30.000 habitantes ainda na década de 1860. (CANO e BRANDÃO, 2002)
Tais investimentos fizeram-se sentir na articulação com Jundiaí, polo da São Paulo Railway
Company, fazendo a ligação com Santos e passando por São Paulo, cidades já tratadas nos dois
primeiros itens. Campinas inaugura a ligação com Jundiaí em 1868, com a Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, que, por sua vez, se articulou com a Santos-Jundiaí. A intensa implementação da
rede ferroviária também se fez sentir pela Companhia Mogiana, que em 1875 se articula com aquelas
vias férreas e, mais tarde, seria a Companhia Sorocabana. Tem-se, então, uma crescente interligação
do território paulista para intensificar a circulação dos produtos, com ênfase no café, direcionando-se
ao porto de Santos.
Com esse quadro de articulação econômico-territorial, Campinas assiste ao estabelecimento de uma
série de obras de infraestrutura a partir da década de 1870, principalmente as redes de água,
iluminação, comunicações por telégrafo, além dos transportes por bonde, instalações hospitalares e
algumas fábricas.
A epidemia de febre amarela no período de 1890 a 1903 (CAMARGO, 2010) leva ao decréscimo
dramático da população, que, após medidas de saneamento e retomada de certa normalidade na vida
urbana, passa a crescer outra vez até por conta das instalações do setor industrial que vão se adensando
e ampliando sua importância. No entanto, por essa fase de depressão devida à epidemia, a paridade
na importância com São Paulo sofre um revés e esta aproveita a oportunidade para avançar em
desenvolvimento econômico em relação a Campinas. “De 1900 até meados de 1920, o
desenvolvimento da área urbanizada de Campinas é pouco significativo, a cidade cresce sob o
controle público e de maneira contínua, não apresentando áreas não adjacentes às constituídas no
período anterior” (SILVA, 2008, pp. 48-49).
O afastamento do risco da febre amarela, o retorno ao crescimento demográfico e os novos
investimentos econômicos são componentes de um novo momento de investimento em melhorias
urbanas, ao mesmo tempo em que se assiste à segregação dos trabalhadores pobres em habitações do
tipo cortiço e casinhas de aluguel, sempre visadas pela elite política e do poder econômico em função
da experiência então recém-debelada, que lança mão do desmonte das habitações precárias.
(CAMARGO, 2010)
Devido às epidemias, a Intendência Municipal realiza diversas obras de saneamento
básico e a “Companhia Campineira de Águas e Esgotos” conclui as obras para
abastecimento predial de água e destinação de esgotos. O governo estadual instala
a Comissão de Saneamento do Estado, que, sob a orientação do engenheiro
Saturnino de Brito, elabora e implementa planos para o abastecimento e
distribuição de água, além de planos para a coleta e destinação do lixo e do esgoto,
e realiza a canalização de córregos e drenagem de charcos. Outra medida foi a
criação, em 1895, da Lei n.º 43, o primeiro Código de Construções da cidade, no
qual se estabelecem normas de higiene e segurança para obras no perímetro urbano,
com definição de dimensões mínimas para recuos, áreas de iluminação e ventilação,
cômodos e janelas, altura dos pavimentos e dos pisos assoalhados, espessura de
Dados de população para o município de Campinas - de 1960 a 1991 – 1960 – 217.219 (FIBGE, 1960); 1970 – 375.864;
1980 – 664.566; 1991 – 847.595 (https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=Cd77).
27
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paredes e seus revestimentos, além de exigências de ligação de esgoto e captação de
águas pluviais. O perímetro estabelecido para controle não abrangia a Vila
Industrial... (CAMARGO, 2010, p. 84, grifos nossos).

Fizemos o realce nesse trecho importante da dissertação de Camargo (2010), por um lado, para
ressaltar a participação de Saturnino de Brito no saneamento/modernização urbana de Campinas e,
por outro, para registrar que, nesse momento, já existindo a Vila Industrial – onde futuramente a
Fundação da Casa Popular proporá um conjunto –, tal bairro não tenha sido incorporado ao perímetro
das ações higienizadoras.
Como se pode notar no mapa seguinte – Campinas em 1929 (CAMARGO, 2010, p. 89), os bairros
Vila Industrial e São Bernardo, são aqueles “distantes da área urbana contínua” nessa época, e já
estavam fora da zona de estabelecimento das medidas de saneamento no final do século XIX.

Mapa de Campinas em 1929. Fonte: CAMARGO, 2010, p. 89.
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A década de 1920 foi um importante período de crescimento industrial da cidade, com uma produção
variada e destaque para a indústria algodoeira e, a partir de 1925, tal atividade se articula à do
crescimento do perímetro urbano, que, aumenta consideravelmente.

Diversos fatores contribuíram para a implantação de indústrias: a proximidade de
São Paulo, as facilidades de transporte proporcionadas pelo entroncamento
ferroviário já instalado, a introdução da energia elétrica como força motriz (1905),
as boas condições da infraestrutura em geral e a excelência da vida urbana
proporcionada pela cidade. Somam-se ainda custo de vida e salários inferiores aos
da capital e os incentivos municipais que isentaram de impostos e facilitavam a
aquisição de terrenos para as novas indústrias. (BADARÓ, 1996, p. 34)

A visão sanitarista resguarda o investimento na urbanização para a valorização fundiária, que se
intensifica a partir desse período de industrialização de Campinas, com crescimento controlado em
grande parte pela iniciativa privada: “Entrava em cena a especulação imobiliária, como protagonista
principal do novo desenho da cidade. O lote urbano, entendido como mercadoria, iria presidir a
expansão urbana ao sabor dos interesses do capital bem adiante da demanda efetiva da população.”
(BADARÓ, 1996, p. 36).
Com cerca de 69 mil habitantes em 1934 ocorre a aprovação de um novo Código de Construções (Lei
n.º 73), dividindo a área urbana em 4 zonas, ficando na terceira os bairros Vila Industrial e São
Bernardo, de “casas industriais”. (CAMARGO, 2010, p. 90)
É nesse quadro de expansão urbana e tentativas de legislar sobre ela que, em 1934, se contrata o
engenheiro Prestes Maia, outro personagem que, além de São Paulo e Santos, também atua em
Campinas, dando uma consistência de processo institucional e técnico para a nossa reflexão. Maia é
contratado para elaborar um plano para Campinas que, lançado em 1938, denominou-se Plano de
Melhoramentos Urbanos, aprovado pelo Decreto n.º 118, no qual o modelo viário das vias radiais
articuladas pelos anéis perimetrais também foi abraçado pela cidade, interessando-nos em função de
sua implementação por cerca de três décadas, até 1962, e em duas fases (CAMARGO, 2010), período
imediatamente anterior ao SERFHAU.
A primeira fase, de 1934 a 1955, está associada ao período em que a expansão
industrial se processou de forma restrita pela insuficiência do setor de bens de
produção. Engloba os trabalhos de concepção do plano e a lenta implantação de suas
proposições. A segunda fase, de 1956 a 1962, corresponde à expansão industrial que
se seguiu ao ingresso de investimentos estrangeiros, destinados à instalação do setor
de bens de produção. Foi a fase mais intensa, precedida da revisão do Plano,
aprovada em 1951. Acabou resumindo-se a obras viárias, não abordando as questões
de expansão urbana, de arruamento e loteamento, que continuaram sob as normas do
Código de Construções de 1934. (CAMARGO, 2010, p. 93)
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Planta da cidade de Campinas de 1929, com parte do Plano de Melhoramentos Urbanos, de Prestes Maia em 1938.
Notar que nesta planta, obtida por Bacchi (2017) junto à Prefeitura Municipal de Campinas, não estão indicadas as
perimetrais média e externa, que constam da próxima planta.
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Planta base da cidade de Campinas em 1929, com as propostas do Plano de Melhoramentos Urbanos de Prestes Maia –
1938. Fonte: CAMARGO, 2010, p. 94, com a indicação das perimetrais média – ou interior – e externa, que deixa de
fora os bairros “industriais” “Vila Industrial” e “São Bernardo”.

É justamente na primeira fase de implantação do Plano de Melhoramentos que a Fundação da Casa
Popular inicia a primeira etapa de construção da Vila São Bernardo, antes mesmo da revisão do plano
em 1951, que gerou a implementação na segunda fase do plano. A segunda fase do empreendimento
data de 1953, já na transição para a do bairro na segunda fase do plano. Assim, é de registro que
temos a mesma lógica vigente em todo século XX de localização dos bairros populares em zonas
ainda não valorizadas intensamente, seja pelo processo de planejamento seja pelo mercado
imobiliário (que, aliás, se confundem desde a segunda metade do século XIX).28

28

Dados do Conjunto Vila São Bernardo, da FCP, foram obtidos junto a BONDUKI e KOURY, orgs., 2014, volume 2.
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Vila São Bernardo (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 334). Acima, Implantação, com praça prevista com o
equipamento escolar. Abaixo, vistas das unidades pouco modificadas, segundo a fonte consultada.

Vila São Bernardo (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 334.
Avenida das Amoreiras, São Bernardo , Campinas
Autor do projeto: Departamento de Engenharia da FCP
562 unidades construídas (502 no plano original)
Tipo – Casas isoladas e geminadas
Equipamentos – Praça e grupo escolar, projetados: escola infantil e quadras poliesportivas.
Empresa Construtora – Engenharia e Comércio Cotelma (segunda etapa)
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Vila Teixeira, Campinas, à esquerda, foto das unidades em sobrados geminados, situação em 2006. À direita, vista aérea
da época da com uma fileira de casas. Fonte: BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 90.

Vila Teixeira, Campinas, Projeto original do conjunto. Fonte: BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 90.

Vila Teixeira, IAPI, 1948 (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 90)
Rua Joaquim Vilac, Vila Teixeira
Arq. Carlos Frederico Ferreira, Setor de Engenharia do IAPI
304 (388 no projeto original)
Sobrados em fileira
Equipamentos – áreas verdes
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Vila IAPC, 1951, Foto dos sobrados originais (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 170).

Vila IAPC, 1951 (BONDUKI e KOURY, 2014, vol. 2, p. 170)
Rua Hermes Braga, Nova Campinas
Divisão de Engenharia do IAPC
50 unidades
Casas geminadas e sobrados isolados
Equipamentos não previstos

Do ponto de vista regional, Campinas se encontra com investimentos estruturais a partir da década
de 1940, direcionados para a infraestrutura rodoviária (Rodovia Anhanguera, inaugurada em 1948,
ainda no governo de Dutra), e a expansão do aeroporto de Viracopos, que, em atividade desde 1930,
passa a operar voos comerciais em 1950. A década de 1950 assiste à intensificação da industrialização
pesada, com atração de mão de obra, crescimento populacional e a consequente demanda por moradia.
E, na década de 1950, inaugurada com a revisão do Plano de Melhoramentos de Prestes Maia e com
a atuação da Fundação da Casa Popular em marcha, também ocorrem decisões sobre a ação dos
loteadores no município. Não é demais lembrar que o processo político e social de aprovação de uma
lei de parcelamento nacional foi longo, remontando ao início do século XX, com decreto do Estado
Novo, que não foi promulgado, mas transformada, 4 décadas mais tarde, na Lei 6.766 em 1979
(LEONELLI, 2010). Em Campinas, por exemplo, foi com o Código de Obras de 1959 que se dão
novas normas para a atividade loteadora, estabelecendo “zonas diferenciadas, através de perímetros
disciplinadores do crescimento urbano horizontal que eram formados por: áreas de distritos; vilas,
bairros ou povoados; áreas dos loteamentos já aprovados; e áreas remanescentes e adjacentes às
citadas anteriormente...” (CAMARGO, 2010, p. 98, grifos nossos)
Se, conforme explica Badaró (1996), o território com loteamento já possibilitava o assentamento de
três vezes mais habitantes que o existente, estava em curso, já desde 1953, a conformação de uma
ocupação em “saltos” (NEGRELOS, 1998), em que a população se assenta de forma fragmentada
pelo território, formando os “vazios”. Esse fenômeno, que decorre dessa ocupação descontínua,
ocorria, inclusive, no sentido do aeroporto de Viracopos, junto ao qual se instalou o Distrito Industrial
de Campinas e, posteriormente, os conjuntos da COHAB-CP que estudamos – os DICs – processo de
vetorização da produção do espaço urbano que se intensificaria na década de 1960.
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3.1. A produção da COHAB-CP – Companhia de Habitação Popular de Campinas
A Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CP – foi criada a partir da Lei 3.213,
de 17 de fevereiro de 1965, através da qual a Câmara Municipal autoriza o Executivo a constituir uma
sociedade de economia mista:
Artigo 1° Fica o Prefeito Municipal autorizado a constituir, na forma da legislação
federal em vigor, uma sociedade de economia mista denominada Companhia de
Habitação Popular de Campinas COHAB, tendo por objetivo o estudo e a solução
do problema da habitação popular no Município de Campinas, planejando e
executando, prioritariamente, a erradicação de moradias que apresentam condições
semelhantes às favelas, substituindo-as por casas que possuam os requisitos mínimos
de habitabilidade.
§ Único Na consecução de seus objetivos, poderá a COHAB fomentar e financiar a
construção de casas populares aos pretendentes que sejam proprietários ou
compromissários de lotes de terrenos.

As prefeituras vizinhas a Campinas poderiam subscrever a sociedade, com parte do capital social
(Art. 3.º), podendo participar da programação de implantação de conjuntos habitacionais. A COHABCP foi autorizada a atuar “no campo de suas finalidades sociais em conexão com o Banco Nacional
da Habitação, podendo receber, financiamento, assessoramento e diretrizes em bases firmadas em
convênios, bem como complementar financiamentos recebidos.” (Art. 9.º)
Toda a produção da COHAB-CP em outros municípios da região encontra-se no APÊNDICE 4 –
Quadro da produção da COHAB-CP em municípios da região de Campinas – 1967 A 1994.
Para o município de Campinas, os quadros da produção encontram-se no APÊNDICE 5 – Quadro
da produção da COHAB-CP no município de Campinas – 1966 a 2009; no APÊNDICE 6 COHAB-CP – Lotes Urbanizados no Município de Campinas, de 1994 a 1998 e no APÊNDICE
7 - Quadro da produção da COHAB-CP no município de Campinas – 1966 a 1986.
Na sequência encontra-se o Mapa “Distribuição dos conjuntos habitacionais no município de
Campinas no período de 1964 a 1989”29, com a indicação da mancha urbana de 1975 e dos conjuntos
habitacionais da COHAB-CP selecionados como estudos de caso, além dos casos avaliados do
PAR/CEF, com data posterior (devido à criação do programa em 1999).

29

Elaboração de Marcos E. Ummus/e-Quanta ME, março de 2018.
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Segundo a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), a política do BNH em Campinas, representada
pelo seu agente promotor, a COHAB-CP, teve sua participação na cidade dividida em dois períodos.
O primeiro de 1965 a 1975, correspondente à concepção de pequenos conjuntos habitacionais, e o
segundo a partir de 1974, na produção de grandes empreendimentos.
Na primeira etapa, a COHAB-CP “defende o partido urbanístico que expressava até então a tese de
entrosar na trama urbana existente um certo número de residências formando pequenos conjuntos
(100 a 200 casas) que eram facilmente assimilados pela cidade”. (PMC, 1991, p. 224)
Deste modo foram produzidas 8.097 unidades em conjuntos habitacionais espalhados em várias
regiões buscando sua inserção na malha urbana, com predominância nas periferias da cidade. Deste
número, 7.289 foram casas térreas, 532 apartamentos e 267 em terrenos próprios, evidenciando a
tendência de produção de pequenos conjuntos de casas. (PMC, 1991, p. 224)
No segundo período foi alterada a política fundiária da COHAB-CP, defendendo a ideia da aquisição
em uma única vez de uma vasta gleba para a concepção de grandes conjuntos. Segundo a COHABCP, as terras urbanizáveis integradas à cidade eram mais valorizadas, obrigando-a a procurar terras
mais afastadas, o que implicou em altos custos com obras de infraestrutura. Com isso a entidade
adquiriu um estoque de terras para além da Rodovia Anhanguera, com baixa densidade de exploração
agrícola, onde já se encontravam várias indústrias. (PMC, 1991, p. 224)
Para a PMC, isso resultou em uma expansão periférica, especulação com o solo urbano e a valorização
imobiliária de áreas vazias, uma vez que deveriam ser atravessadas por obras de infraestrutura e
transportes para estender as redes até os conjuntos. A produção habitacional em áreas das glebas
adquiridas pela COHAB-CP de 1975 a 1990 foi de 13.679 unidades, das quais 7.539 são casas, 4.964
são apartamentos e 1.176 estão divididos em lotes urbanizados, embriões e edículas, em uma área
total de 6.073.376 m². Ainda segundo trabalho da PMC, a distribuição da produção da COHAB-CP
de 1965 a 1990, nas regiões da cidade está representada no gráfico abaixo.

Distribuição da produção da COHAB-CP. Fonte: PMC, 1991.
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A centralização da política habitacional do período, promovida pelos governos militares, gerou, na
cidade de Campinas, formas diferenciadas na resolução do problema de habitação, resultando em
periferias distantes e autoconstruídas por trabalhadores. Deste modo, nos interstícios da malha urbana
formou-se um maior número de favelas, cresceu a ocupação de cortiços e edículas (casas de fundo) e
aumentou a ocorrência de ocupação irregular de terras e de unidades em conjuntos habitacionais pela
população de menor renda (PMC, 1991, p. 216).
Com o quadro dessa problemática, os governos locais passaram a ter de negociar com movimentos
organizados e reivindicatórios na provisão de habitação, promovendo , a desapropriação de terrenos
com recursos públicos locais, promoção da construção através de “mutirões”, formação de fundo
municipal para assistência dos “mutirões” e para o pagamento de materiais, regularização de lotes
clandestinos e irregulares e concessão de uso para áreas de favelas (PMC, 1991, p. 216), já num
período em que a ditadura dava lugar à organização popular e às alternativas de promoção
habitacional por ajuda mútua.
A cidade de Campinas ainda teve outro agente que produziu conjuntos habitacionais, o Instituto de
Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP).
O INOCOOP atuou em São Paulo, de 1969 a 1981, e em Campinas (o Bandeirantes), de 1981 a 1991,
produzindo respectivamente, 21 conjuntos totalizando 6.583 unidades e, 5.364 unidades espalhados
em 5 conjuntos, para públicos com faixas renda superiores aos atendidos pela COHAB-CP, com
atuação na região centro oeste da cidade, às margens da Rodovia Bandeirantes (PMC, 1991, p. 227).
É necessário registrar, mesmo que não tenhamos estudado sua produção nesta tese, a ação coetânea
da COHAB-Bandeirante, criada em 1967, atuante majoritariamente em municípios da região de
Campinas.30

3.1.1. Pesquisa Amostral31

COHAB-CP (13 casos: 22,80% do universo de 57 conjuntos entre 1966 e 2009)
Conjunto Habitacional Vila Rica (1966)
Conjunto Habitacional Castelo Branco (1967)
Conjunto Habitacional Boa Vista (1969)
Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho (1974)
Conjunto Habitacional - Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - casas e embriões
(1981)
Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II - casas (1981)
Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I – apartamentos (1982)
Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros - DIC II – apartamentos (1982)

30

Para o estudo da COHAB-Bandeirante, particularmente sua produção em Piracicaba, ver o Relatório Final de Iniciação
Científica de Gabriele Campos Trombeta (2018), nossa orientada entre março de 2017 e fevereiro de 2018.
31
Parte dos dados e informações sobre Campinas foi obtida no processo de orientação de pesquisas de Iniciação Científica,
nos anos de 2011/2012 (Renato Eduardo da Silva/EESC-USP, Bolsa do Programa Ensinar com Pesquisa/Pró-Reitoria de
Pesquisa) e de 2016/2017 (Gabriela Bacchi/IAU-USP, Bolsa do Programa Unificado de Bolsas/Pró-Reitoria de
Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão).
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Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III – casas e apartamentos (1984)
Conjunto Habitacional Lech Walesa - DIC IV – casas e apartamentos (1985)
Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V – 1.ª fase – casas e apartamentos (1990)
Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V – 2.ª, 3.ª e 4.ª fases (1993)
Conjunto Habitacional DIC VI – casas e apartamentos (1990)
 Sobre a seleção dos casos
o Pré-seleção – pesquisa 2011/2012 (delimitação de período 1966 a 1986)
 Vila Rica
 Castelo Branco I e II
 Boa Vista
 Julio Mesquita Filho
Primeiramente, utilizando uma tabela dos conjuntos produzidos no município, encontrada no site da
COHAB-CP, identificamos os conjuntos produzidos em três categorias:
1. Conjuntos de interesse para a pesquisa: estão em conformidade com a tipologia a ser estudada
(multifamiliar vertical) e com o recorte temporal proposto (1965-2000).
2. Conjuntos não pertencentes ao recorte tipológico: são unifamiliares horizontais.
3. Conjuntos não pertencentes ao recorte temporal: não pertencem ao período de 1965-2000.
Ver os APÊNDICES 5, 6 e 7, para as relações dos conjuntos no município de Campinas e na região.
o Os casos selecionados – pesquisa 2016/2017 – Casos de 1966 a 1990
Conjuntos habitacionais do Distrito Industrial de Campinas (DIC I ao DIC VI),
totalizando 7.267 unidades construídas, sendo ao menos 2.764 dessas unidades
de tipologia multifamiliar vertical.
É importante registrar que o Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, cujos autores são
Joaquim Guedes e Liliana Guedes, embora de 1973/1974, dentro da periodização delimitada para esta
tese, e produzido com recursos operados pela COHAB-CP, não foi tratado como caso de estudo. Com
tipologias articuladas - multifamiliar vertical e unifamiliar horizontal, tal conjunto interessa como
referência para a segunda seleção de casos.32
Joaquim Guedes foi arquiteto e urbanista com importante atuação na região de Campinas, tendo
participado do PPDI – Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de Campinas, entre 1969 e
1970, junto com Jorge Wilheim e grande equipe, inclusive Liliana Guedes (ver na sequência a sessão
3.2.); além disso, Guedes, além de ter atuado no PUB em São Paulo (como já indicado no capítulo
para esse município), em 1968, liderou a elaboração do primeiro Plano Diretor de Piracicaba em
1975, através do escritório Arquiteto Joaquim Guedes e Associados, portanto contemporâneo à sua
atuação junto à COHAB-CP, no projeto do referido conjunto habitacional. Dessa forma, indica-se
aqui a potencialidade das análise sobre esse importante arquiteto e urbanista, no quadro de uma
cultura técnica e profissional altamente qualificada, vinculada à universidade, que atuou intensamente
no período delimitado para esta tese.
Logo, na sequência, seguem imagens do Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, iniciando
por sua localização, como ilustração referencial para a continuidade de nossos estudos.

32

Para ampliação da análise do Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas, indicamos a consulta
dos trabalhos de Camargo (2000); Sanvitto (2010 e 2011); Bonetti (2016).
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Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega - Implantação – Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de
2018.
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Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega. COHAB-SP. Plantas da Cobertura e do Pavimento Tipo. Fonte:
CAMARGO, 2000, p. 95.

Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega. COHAB-SP. Corte transversal. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 95.
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Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega. COHAB-SP. Foto de fachadas com galerias. Fonte: CAMARGO,
2000, p. 94.

Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega. COHAB-SP. Foto de fachadas com aberturas livres. Fonte:
CAMARGO, 2000, p. 94.
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3.1.2. Casos selecionados
3.1.2.1. Conjunto Habitacional Vila Rica

Conjunto Habitacional Vila Rica - Implantação – Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Localizado na região sul da cidade na Rua Benito Olmos Hernandes, na delimitação territorial da
Administração Regional 06 (AR-06); possui 487 unidades, com população e área estimadas de, 1.948
habitantes e 108.400m².
Situado nas proximidades do entroncamento da Rodovia Anhanguera com a Rodovia Santos Dumont
tem como principal via de acesso a Av. das Amoreiras.
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Conjunto Habitacional Vila Rica. COHAB-CP. Visão geral e detalhe da tipologia unifamiliar horizontal, casas isoladas
no lote. Fotos de Renato E. Silva, em visita de campo em 05/01/2012.

O primeiro conjunto voltado para habitação social na cidade, o Conjunto Habitacional Vila Rica, está
implantado na tipologia unifamiliar horizontal, com casas isoladas no lote com área construída de
37,83m² e área do terreno de 128m²; com 1 dormitório com possibilidade de expansão para 2
dormitórios.

Conjunto Habitacional Vila Rica. COHAB-CP. Fotos de Renato Eduardo da Silva, em visita de campo em 05/01/2012
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Vila Rica – Desenhos de implantação e Esquema tipológico da unidade habitacional – Fonte:
COHAB-CP.
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Conjunto Habitacional Vila Rica – Tipologia unifamiliar horizontal – Tipo CP-2G-I-34 TUBO 36 – Fonte: COHABCP.

Conjunto Habitacional Vila Rica – Tipologia unifamiliar horizontal – Tipo CP-2G-I-34 TUBO 36.. Esquemas
tipológicos. Elaboração de Soyanni Tardiolli.
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3.1.2.2.

Conjunto Habitacional Castelo Branco

Conjunto Habitacional Castelo Branco – Implantação – Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Localizado na região noroeste da cidade na Av. Ibirapuera, às margens da Rodovia Anhanguera, tem
como via de acesso principal a Av. John Boyd Dunlop. O conjunto conta com população e área
estimadas de, 4.448 habitantes e 313.430m².
Todo o bairro foi construído na tipologia unifamiliar horizontal, possuindo 1.112 unidades, todas elas
implantadas geminadas duas a duas, divididas em três tipos de unidades:
o O tipo 1 tem a menor área (não foi possível obter desenhos técnicos desse tipo);
o O tipo 2 possui 5 ambientes (2 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro), com área
construída de 37,38m² e área total de 135m².
o O tipo 3 possui 6 ambientes (3 dormitórios, 1 cozinha, 1 sala e 1 banheiro), com área
construída de 45,53m² e área total do terreno de 135m².
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Conjunto Habitacional Castelo Branco. COHAB-CP. Visão geral do conjunto e do atual padrão de infraestrutura e do
tratamento dos espaços livres e verdes. Mesmo muito modificadas, pode-se apreender a tipologia unifamiliar horizontal,
com casas geminadas duas a duas. .Fotos de Renato E. Silva e da autora, em visita de campo em 05/01/2012.
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Conjunto Habitacional Castelo Branco. COHAB-CP. Visão geral do conjunto e do atual padrão de infraestrutura, bem
como de tratamento dos espaços livres e verdes. Apesar de muito modificadas, pode-se apreender a tipologia
unifamiliar horizontal, com casas geminadas duas a duas. .Fotos de Renato E. Silva e da autora, em visita de campo
realizada em 05/01/2012..
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Conjunto Habitacional Castelo Branco. COHAB-SP. Visão geral do conjunto e do atual padrão de infraestrutura, bem
como de tratamento dos espaços livres e verdes. Apesar de muito modificadas, pode-se apreender a tipologia
unifamiliar horizontal, com casas geminadas duas a duas. .Fotos de Renato E. Silva e da autora, em visita de campo, em
05/01/2012.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto habitacional Castelo Branco – Implantação. Fonte: COHAB-CP.

403

Residencial Tipo 2 aplicado ao Conjunto Habitacional Castelo Branco – Fonte: COHAB-CP.

Residencial Tipo 2 aplicado ao Conjunto Habitacional Castelo Branco – Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Residencial Tipo 3 aplicado ao Conjunto Habitacional Castelo Branco – Fonte: COHAB-CP.

Residencial Tipo 2 aplicado ao Conjunto Habitacional Castelo Branco – Esquema tipológico – Elaboração Soyani
Tardiolli.
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3.1.2.3. Conjunto Habitacional Boa Vista

Conjunto Habitacional Boa Vista - Implantação – Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Localizado na região norte da cidade de Campinas, à Rua das Acácias, próximo ao entroncamento da
Rodovia Anhanguera com a Rodovia Adalberto Pazan, apresenta como via principal de acesso a Av.
Robert Bosch.
O conjunto possui 1.534 unidades tipo casas isoladas no lote, na tipologia unifamiliar horizontal, com
população e área estimadas de 6.136 habitantes e 507.100m².
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Conjunto Habitacional Boa Vista. COHAB-CP. Apesar de muito modificadas, pode-se apreender a tipologia unifamiliar
horizontal, com casas isoladas no lote. Fotos de Renato E. Silva e da autora, em visita de campo. em 05/01/2012
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O Conjunto Habitacional Boa Vista possui 6 tipos de unidades habitacionais com terrenos
padronizados de 200m².
o o 2/41 e 2/39, e essas unidades contém, respectivamente, áreas construídas de 41m² e 39m², e
ambas são divididos em 4 ambientes: 2 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro.
o os tipos 3/45, 3/47 e 3/49, possuem 5 ambientes separados em 3 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha
e 1 banheiro, com áreas respectivas de 45m², 47m² e 49m².
o o tipo 4/55 contém 7 ambientes divididos em 4 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro,
com área construída de 55m².

Conjunto Habitacional Boa Vista – implantação – Fonte: COHAB-CP.

408

A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Boa Vista – Tipos 2/41 e 3/49– Fonte COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Boa Vista - Tipo 2/41 e 3/49 – Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Boa Vista – Tipos 2/39 e 3/47 – Fonte COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Boa Vista – Tipos 2/39 e 3/47 – Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Boa Vista – Tipo 3/45 - Fonte: COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Boa Vista - Tipo 3/45 – Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Boa Vista – com a indicação das 6 variações de tipos – Fonte COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Boa Vista – Esquema tipológico de um dos 6 tipos variantes ampliado na peça gráfica original–
Elaboração Soyani Tardiolli.
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3.1.2.4.

Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho

Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho. Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

O Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho está localizado na região sul da cidade na Av. João
Batista Morato do Canto, principal via de acesso, e também se encontra às margens da Rodovia
Anhanguera, apesar de constituir um dos conjuntos habitacionais mais próximos do centro da cidade,
próximo à Vila Industrial.
O conjunto foi concebido em terras pertencentes à Fundação da Casa Popular que estavam ainda
disponíveis; possui 532 unidades, com população e área estimadas de 2.128 habitantes e 27.280m².
.Nas proximidades do conjunto se constituíram outros conjuntos residenciais com tipologia
semelhante.
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Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho – COHAB-CP (1974). Fonte: Fragmento de foto aérea, Google Earth,
acesso em 27 de janeiro de 2012. Intervenção de SILVA (2012).

Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho Google Earth, acesso 03/2012. Intervenção de SILVA (2012).
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Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho. COHAB-CP. Setor atual “Condomínio Saturno”. Fotos de Renato E.
Silva e da autora em visita de campo realizada em 05/01/2012
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Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho. COHAB-CP. Setor atual “Condomínio Mercúrio”. Fotos de Renato E.
Silva e da autora em visita de campo realizada em 05/01/2012
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Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho. COHAB-CP. Setor atual “Condomínio Júpiter”. Fotos de Renato E.
Silva e da autora em visita de campo realizada em 05/01/2012
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Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho. COHAB-CP. Fotos de Renato E. Silva e da autora em visita de campo
realizada em 05/01/2012.

As unidades do Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho, estão divididas em 17 blocos de
apartamentos, sendo os apartamentos idênticos com área de 55,18m². Para ilustração das unidades do
conjunto, os desenhos técnicos referem-se ao corte longitudinal e às elevações e cortes transversais
do Conjunto Habitacional São Bernardo. (SILVA, 2012)
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto habitacional Júlio Mesquita Filho – Implantação – Fonte: COHAB-CP.
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Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho – Tipo utilizado no Conjunto Habitacional São Bernardo. Elevações e corte
transversal – Fonte: COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho – Tipo utilizado no Conjunto Habitacional São Bernardo. Cortes
transversais – Fonte: COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho – Tipo utilizado no Conjunto Habitacional São Bernardo. Elevação –
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho – Tipologia multifamiliar vertical em dois pavimentos – Tipo de
apartamento utilizado no Conjunto Habitacional São Bernardo, no desenho está a planta do andar térreo e a indicação de
escadas para o andar superior – Fonte: COHAB-CP

Conjunto Habitacional Júlio Mesquita Filho – Tipo utilizado no Conjunto Habitacional São Bernardo – Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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3.1.2.5.

Complexo de Conjuntos Habitacionais Distrito Industrial de
Campinas - DIC I a DIC VI

Campinas - Administrações regionais e subprefeituras. Fonte: Disponível em: <www.campinas.sp.gov.br>. Acesso em:
13 jan. 2017. Intervenção de BACCHI (2017).

422

Conjuntos Habitacionais do Distrito Industrial de Campinas – DIC I ao VI – Localização – Elaboração Marcos
Ummus/e-Quanta, março de 2018.

.

Conjuntos Habitacionais do Distrito Industrial de Campinas - Visão parcial a partir da Rodovia dos Bandeirantes,
sentido capital. Foto de Gabriela Bacchi em 24/06/2017, quando de nossa visita de campo.
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Conjuntos Habitacionais do Distrito Industrial de Campinas – DIC I ao VI – COHAB-CP. Localização - Fonte: Google
Earth, acesso em 24/01/2017. Intervenção de BACCHI (2017).

Perímetro do Distrito Industrial de Campinas. Fonte: GARCIA, 2008, p. 51 e Google Earth. Intervenção de BACCHI
(2017).
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Os conjuntos foram criados em uma área desapropriada conforme decreto n° 4517, publicado em 22
de agosto de 1974 (GARCIA, 2010, p. 39).
Conforme notícia encontrada no site da COHAB-CP33 :

O Distrito Industrial de Campinas (DIC) foi implantado pelo decreto municipal nº
4.517, de 1974, com a desapropriação de uma área de 4,4 milhões de metros
quadrados composta por 15 loteamentos residenciais e outras glebas, que
totalizavam cerca de 4.800 lotes, além de áreas públicas referentes aos loteamentos
(ruas, praças e outros). [...]. Atualmente, encontram-se instaladas na área cerca de 30
empresas. Desse total, 24 companhias aderiram ao processo de regularização
fundiária proposto pela Prefeitura. Outras ainda não se interessaram.34

33

Fonte: Disponível em: <http://www.cohabcp.com.br/noticias/2014/1/distrito_industrial.html>. Acesso em: 14 jul
2017.
34 Decreto n° 4517, publicado em 22 de agosto de 1974. Fonte: Disponível em:
<www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;sao.paulo;campinas:municipal:decreto:1974-08-22;4517>. Acesso em: 14 jul 2017.

425

A) DIC I - Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu – Casas,
embriões e apartamentos

DIC I - Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu – Casas

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I –Tipologia unifamiliar horizontal - Casas: 535 un
(em 1981). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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DIC I - Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu – Embriões

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I – Tipologia unifamiliar horizontal – Tipo
Embriões: 506 un (em 1981). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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DIC I - Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu (1981) - Apartamentos

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I – Tipologia multifamiliar vertical. Tipo
Apartamentos: 624 un (em 1982). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Zoneamento. Fonte:
https://zoneamento.campinas.sp.gov.br, acesso em 14/07/2017. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Localização dos edifícios de tipologia
multifamiliar vertical no plano original da COHAB-CP. Fonte: COHAB-CP. Intervenção de BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Localização dos edifícios de tipologia
multifamiliar vertical na configuração atual da malha urbana. Fonte: Google Earth. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Foto correspondente ao número 11 da imagem
anterior. Fonte: BACCHI (2017)
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Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Plantas de cobertura e de pavimento tipo de um
bloco lâmina simples com 2 blocos de escadas laterais. Fonte: COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Planta de pavimento tipo de um bloco lâmina
composto com 2 blocos de escadas centrais. Fonte: COHAB-CP.

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I – Planta de pavimento tipo de um bloco lâmina
composto com 2 blocos de escadas centrais Esquema tipológico. Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Implantação dos blocos, hoje condomínios 1.
Recife; 2. Maceió; 3. Aracajú; 4. Salvador. Fonte: COHAB-CP.

Nesta implantação em particular, fornecida pela COHAB-CP, foi possível identificar os autores do
projeto como sendo da empresa BHM EMPR. E CONSTRUÇÃO S.A., conforme consta na
ampliação abaixo da prancha acima:

Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu - DIC I - Ampliação da prancha de implantação dos
conjuntos acima. Fonte: COHAB-CP.
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B) DIC II - Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – Casas e apartamentos

Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II – Localização – Tipologias unifamiliar horizontal (433
casas em 1981) e multifamiliar vertical (288 apartamentos em 1982). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de
2018.
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Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II - Zoneamento. Fonte:
https://zoneamento.campinas.sp.gov.br, acesso em 14/07/2017. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar
vertical no plano original da COHAB-CP. Fonte: COHAB-CP. Intervenção de BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar
vertical na configuração atual do município. Fonte: Google Earth. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II - Foto correspondente ao número 10 da imagem anterior.
Fonte: BACCHI (2017)
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Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II - Foto correspondente ao número 10, na imagem anterior.
Fonte: BACCHI (2017)
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C) DIC III - Conjunto Habitacional Rui Novaes – Casas e apartamentos

Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III – Localização – Tipologias unifamiliar horizontal (332 casas em 1984) e
multifamiliar vertical (300 apartamentos em 1984). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III - Zoneamento. Fonte: https://zoneamento.campinas.sp.gov.br, acesso em
14/07/2017. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III -: Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical no plano
original da COHAB-CP. Fonte: GARCIA, 2010, p. 62. Intervenção de BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical na
configuração atual do município. Fonte: Google Earth. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III - Foto correspondente ao número 09 da imagem anterior. Fonte: BACCHI
(2017)
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Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III - Foto correspondente ao número 09, da imagem anterior.
Fonte: BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional Rui Novaes - DIC III - Foto correspondente ao número 09, da imagem anterior. Fonte: BACCHI
(2017)

Sobre o conjunto DIC III e os seguintes, Garcia (2010) coloca:
Os DICs III, IV, V e VI surgiram a partir da necessidade constatada de se ampliar a
área residencial existente até então. Pelo fato da COHAB já ter implantado na região
infraestrutura de água, esgoto e iluminação, e devido à grande demanda populacional
de baixa renda, necessitando de habitação prosseguiram‐se as aquisições de novos
terrenos no entorno e a produção de moradias. [...]. O bairro Rui Novaes foi
planejado sem qualquer lote para comércio, o que reforça os métodos de
planejamento da época. Não havia preocupação em ofertar acesso ao comércio,
sistema de lazer e institucional. O interesse do município era em adensar ao máximo
o território com habitações. (GARCIA, 2010, pp. 61-63)
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D) DIC IV - Conjunto Habitacional Lech Walesa – Casas e apartamentos

Conjunto Habitacional Lech Walesa - DIC IV - Localização – Tipologias unifamiliar horizontal (318 casas em 1985) e
multifamiliar vertical (352 apartamentos em 1985). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional Lech Walesa - DIC IV - Zoneamento. Fonte: https://zoneamento.campinas.sp.gov.br, acesso em
14/07/2017. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Lech Walesa - DIC IV:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical no plano
original da COHAB-CP. Fonte: GARCIA, 2010, p. 65. Intervenção de BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional Lech Walesa - DIC IV:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical na
configuração atual do município. Fonte: Google Earth. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Lech Walesa - DIC IV - Foto correspondente ao número 03, da imagem anterior. Fonte:
BACCHI (2017).
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E) DIC V - Conjunto Habitacional Chico Mendes – Casas e apartamentos

Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V – Localização – Tipologias unifamiliar horizontal (1.ª fase 443 casas em
1990) e multifamiliar vertical (1.ª fase 480 apartamentos em 1990; os demais apartamentos foram implantados em 1993
- na 2.ª fase, 85 unidades; na 3.ª fase, 271 unidades; na 4.ª fase, 376 unidades). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta,
março de 2018.
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Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V - Zoneamento. Fonte: https://zoneamento.campinas.sp.gov.br, acesso em
14/07/2017. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical no plano
original da COHAB-CP. Fonte: COHAB-CP. Intervenção de BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V:- Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical na
configuração atual do município. Fonte: Google Earth. Intervenção de BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V - Fotos correspondentes ao número 04 da imagem anterior. Fonte:
BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V - Fotos correspondentes aos números 06 e 07 Fonte: BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V - Fotos correspondentes aos números 08 e 09 da imagem anterior.
Fonte: BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional Chico Mendes - DIC V - Fases de implantação. Fonte: GARCIA, 2010, pg. 68
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Sobre o conjunto DIC V, um ponto a se destacar é que, diferentemente dos demais conjuntos DIC –
COHAB-CP, este possui suas unidades divididas em 5 fases diferentes de construção. É também o
conjunto cuja atual configuração mais difere do plano original da COHAB-CP. Segundo Garcia
(2010),

[A COHAB-CP] desenvolveu um projeto de urbanização para a área [antes
pertencente à EMDEC], mas o estudo elaborado não se enquadrou à realidade, pois
não houve como referencial de partida a relevância de um loteamento já constituído
no local, também conhecido como Jardim Acadêmico – DIC V. Hoje o que se
diagnostica, na quinta fase dos distritos industriais, é o processo de regularização
como o maior dos impasses. [...]. Para medida de compreensão, pode‐se dizer que o
Conjunto Habitacional Chico Mendes, denominado também como DIC V (figura 27
e 28), pode ser dividido em seis fases importantes: a primeira fase, totalmente
legalizada; a segunda e quarta fase contou com o apoio financeiro restrito da Caixa
Econômica e, consequentemente, por falta de verba para dar continuidade às obras,
ocorreram invasões. A terceira fase com menos recurso financeiro sofreu um
processo maior de invasão e a quinta fase foi caracterizada por total ocupação de
loteamentos irregulares e clandestinos. Já a sexta fase não saiu do papel e representa
a possibilidade de criar novas áreas (denominadas pela prefeitura de Jardim
Guararapes e Palmeiras) para abrigar a população de baixa renda. (GARCIA, 2010,
p. 66)

Com as ocupações acima citadas, talvez seja possível explicar a grande diferença entre aquilo que foi
previsto no projeto da COHAB-CP e aquilo que efetivamente foi construído, alimentando questões
para o prosseguimento de nossas investigações.
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F) DIC VI – Casas e apartamentos

Conjunto Habitacional DIC VI – Localização – Tipologias unifamiliar horizontal (1.204 casas em 1990) e multifamiliar
vertical (720 apartamentos em 1990). Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional DIC VI - Zoneamento. Fonte: https://zoneamento.campinas.sp.gov.br, acesso em 14/07/2017.
Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional DIC VI - Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical no plano original da
COHAB-CP. Fonte: COHAB-CP. Intervenção de BACCHI (2017).
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Conjunto Habitacional DIC VI - Localização dos edifícios de tipologia multifamiliar vertical na configuração atual do
município. Fonte: Google Earth. Intervenção de BACCHI (2017).

Conjunto Habitacional DIC VI -Vista parcial do conjunto. Foto de BACCHI (2017).

451

Conjunto Habitacional DIC VI - Fotos correspondentes ao número 14, com indicação em imagem anterior. Fonte:
BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional DIC VI - Fotos correspondentes ao número 15, com indicação em imagem anterior. Fonte:
BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional DIC VI - Fotos correspondentes ao número 16, com indicação em imagem anterior. Fonte:
BACCHI (2017)
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Conjunto Habitacional DIC VI - Fotos correspondentes aos números 17 e 18, com indicação em imagem anterior.
Fonte: BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional DIC VI - Fotos correspondentes aos números 19 e 20, com indicação em imagem anterior.Fonte:
BACCHI (2017)

Conjunto Habitacional DIC VI - Fotos correspondentes ao número 21, com indicação em imagem anterior. Fonte:
BACCHI (2017).
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3.2. Campinas - Habitação social no processo de planejamento municipal
Chegando, assim, ao final década de 1960, registramos o processo de planejamento urbano com a
marca do desenvolvimento integrado, já em 1969, entrando em um momento em que Campinas
recebe unidades de indústrias automobilísticas e vai se constituindo o que se conhece como um centro
de alta tecnologia (SILVA, 2008), sobretudo com a produção em torno da informática, da eletrônica
e, muito marcante, com a presença importante da UNICAMP e da PUCCAMP.
A década de 1970 assiste, assim à “diversificação da indústria de consumo, a industrialização da
agricultura e a expansão da indústria de base [que] alteram o panorama urbano do Estado de São
Paulo” (SILVA, 2008, pg. 71), e já na década de 1980, Campinas conta com quase 650 mil habitantes.
O processo de crescimento de Campinas, com o assentamento popular e precário em áreas distantes
do centro, com baixa densidade de infraestrutura, também está relacionado ao instrumento que foi
demnominado em Campinas como Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado (PPDI), cujo
processo de elaboração inicia-se em 1968, com a criação do Escritório Municipal de Planejamento e
do GEPLAN - Grupo Executivo do Escritório de Planejamento35, que coordena o processo
administrativo de qualificação pública de empresas de planejamento para elaborar o plano diretor,
conforme as normas e financiamento do SERFHAU, através do Ministério do Interior/FIPLAN/BNH.
Já em 1969, no primeiro ano do governo municipal de Orestes Quércia, inicia-se a elaboração do
plano pelo Consórcio de Escritórios de Planejamento: SERETE S.A. Engenharia; SD – Consultoria
de Planejamento Ltda.; Jorge Wilheim Arquitetos Associados; CEP – Consórcio de Escritórios de
Planejamento.
A estrutura técnica foi organizada com um Conselho de Orientação (Gilson Assis Dayrell, Joaquim
Guedes, Jorge Wilheim, Melchior D’Aramon); a Coordenação Geral de Maurício Eduardo Guimarães
Cadaval; o acompanhamento técnico foi realizado pelo Escritório Municipal de Planejamento,
liderado por Antônio José de Pinho.
A equipe técnica foi dividida em equipes temáticas multidisciplinares, com a participação de poucos
arquitetos, todos na equipe de Planejamento Físico-Territorial, entre eles Csaba Deák, Dulcinéia
Gobeth e Liliana Guedes; outras equipes temáticas foram: Planejamento Administrativo e Financeiro
e Planejamento Econômico-Social.
Em setembro de 1970 é lançado a público o PPDI de Campinas, em 5 volumes, com conteúdo bastante
extenso.
No Volume 1, Das Proposições, encontramos “As diretrizes para os programas habitacionais da
COHAB-CAMPINAS”, constituindo o item de “Roteiro de elaboração da 2.ª etapa do Plano Local
de Desenvolvimento Integrado”, juntamente com o “Plano Diretor Físico” e com o “Projeto da Rêde
Escolar Municipal”. Essa orientação já indica que se esperava realizar o outro instrumento articulado
ao plano preliminar. As diretrizes para os programas habitacionais da COHAB-CP indicadas no PPDI
são:
2.1. Estimativa da necessidade e da demanda de unidades habitacionais na faixa de
atendimento da COHAB; 2.2. Avaliação das iniciativas da COHAB com base nas
opiniões, atitudes e aspirações manifestas das famílias inscritas nos planos de
35

Informação sobre o GEPLAN consta de palestra de Antônio José de Pinho, então coordenador do grupo de
planejamento, com o título “PPDI – Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de Campinas elaborado entre os
anos de 1969 e 1970. Depoimento proferido por Antônio José de Pinho, no 2° Seminário - “Os Planos Para Campinas nas
décadas de 1970 a 1980”, em função das comemorações dos 230 anos da cidade. Disponível em:
<http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/eventos-e-informacoes/seminario230/2seminario_depoimento.php>,.
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financiamento de casas próprias e dos moradores dos núcleos já implantados; 2.3.
Avaliação das iniciativas da COHAB a partir de critérios técnicos, econômicos e
financeiros; 2.4. Localização e dimensionamento dos núcleos habitacionais a
construir (planos indicativos) e definição de prioridades; 2.5. Proposição de planospilôto alternativos para conjuntos habitacionais incluindo: a) Arranjo arquitetônico
das unidades (plano de massas); b) Especificações sôbre o tipo de moradia; c)
Especificações sôbre os requisitos em têrmos de equipamentos de uso coletivo; d)
Viabilidade econômico-financeira e atendimento aos padrões adotados pelo BNH.
(PPDI CAMPINAS, 1970, volume 1, pp. 174-175)

Nas diretrizes para a COHAB-CP indicava-se, ainda, o período de vigência de 1971-1980, a ser
formuladas no PLDI com os instrumentos da base técnica de projeto: relatórios, plantas e esquemas
gráficos. Vale, ainda, registrar a última orientação das diretrizes, que reforça a ideia da crença nesse
tipo de plano incidindo na qualidade arquitetônica dos conjuntos habitacionais, mas com o texto
retórico em relação às determinações do BNH:
Altos investimentos vêm sendo realizados pela COHAB-Campinas no setor
habitacional com efeitos positivos inegáveis. Contudo, o planejamento de núcleos
habitacionais carece, ainda, de orientações mais seguras e que poderiam, dentro das
normas fixadas pelo Banco Nacional da Habitação, eliminar deficiências constatadas
no diagnóstico do Município e conduzir a uma programação mais adequada às
condições locais. Neste trabalho propõe-se, com base numa avaliação dos
empreendimentos executados sob vários pontos de vista, fixar um programa de
caráter indicativo para novas iniciativas e sugerir padrões de estruturação
arquitetônica dos núcleos e das moradias. (PPDI CAMPINAS, 1970, volume 1, p.
175)

O Volume 2 trata de estudos setoriais vinculados ao Desenvolvimento Econômico e Demográfico e,
no Volume 3 estão os estudos setoriais par ao Desenvolvimento Social, onde se analisa o setor
habitacional no município, de forma detalhada, expondo os resultados de pesquisa domiciliar
realizada pela SD Consultoria de Planejamento Ltda., participante do consórcio técnico. Nesse
capítulo se expõe componentes da pesquisa como, por exemplo, condições de moradia, tipos de
ocupação das habitações e suas dimensões, o número de pessoas por domicílios (4,448) e com uma
média de cômodos por moradia de 6,45. Também há dados de produção da COHAB-CP
(considerando sua ação desde 1965, em quatro conjuntos habitacionais – Castelo Branco I e II, Vila
Rica, Boa Vista – todos analisados nesta tese) e de cooperativas habitacionais – INOCOOP – atuando
no município, aparecendo uma pequena descrição das construtoras no município, sem nomear
nenhuma delas.
No Volume 4 estão as análises da estrutura física, do sistema viário e de transportes e dos serviços e
equipamentos urbanos. Fica, então, no último volume, o 5, o conjunto de “Estudos Setoriais”, com a
organização do sistema administrativo e o detalhamento do processo de pesquisa de campo, nas
seguintes áreas a) domiciliar socioeconômica; b) hospitalar; c) equipamento educacional e
recreacional; d) Campinas como polo regional; e) Industrial; f) COHAB (que nos interessa
particularmente).
A pesquisa na COHAB-CP teve o objetivo de analisar a demanda por habitação junto à empresa,
principalmente a condição socioeconômica, entre os inscritos para atendimento no período 19651968, analisando 160 unidades vinculadas às fichas de inscrições. Selecionando os temas de nosso
interesse, há que se registrar que 23 famílias residiam no bairro Vila Industrial, 18 no São Bernardo
e 12 no Taquaral, sendo que os dois primeiros bairros, pelo que podemos notar ainda que brevemente
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neste estudo, foram historicamente excluídos do planejamento urbano. Outro dado é o tipo de moradia
dos inscritos da amostra: 72 em cômodos de fundo; 43 em casas e 33 em barracos, indicando que a
demanda pelas unidades da empresa encontrava-se em situação mais precária. Sobre os tipos de
emprego, também é notável que 57 inscritos trabalhavam na indústria, 35 na construção civil e 11 em
comércio e armazenagem.
Do ponto de vista da expansão urbana indicada pelo PPDI de 1970, indicamos a avaliação de Camargo
(2010) considerando que o plano
Descartou o crescimento do município vetorial a sudoeste e contínuo a oeste, ainda
que até hoje aconteçam nestes sentidos. Definiu como áreas de expansão
preferenciais as regiões norte e nordeste, que sofreram grande elevação de preços e
transformou esses territórios em reservas especulativas de valor imobiliário, inibindo
sua ocupação. De outro lado, as áreas periféricas a oeste e sudoeste permaneceram
mal equipadas e desprovidas de infraestrutura ao longo das décadas de 1970 e 1980,
e permaneceram com grandes déficits até hoje, quando as administrações foram, na
prática, forçadas a investir na grande periferia. (CAMARGO, 2010, pg. 101)

O plano, então, teria desconsiderado a tendência real de expansão a sudoeste com um processo de
“periferização” dessa região, efeito para o qual a própria produção da COHAB-CP teria contribuido:
De fato, efeito da indução dos fluxos regionais, impulsionado pelas atuações da
própria COHAB e apesar das diretrizes de estruturação espacial proposta em 1970,
o crescimento intenso a sudoeste mostrou-se a principal direção de expansão
periférica, com predominância de autoconstrução, sub-habitação e conjuntos
habitacionais. Desenvolveu-se assim, a segunda periferia urbana de Campinas, que
se deu, sobretudo, entre 1964 e 1980, e foi marcado pelo surgimento das primeiras
favelas no município, ocupando áreas públicas ou áreas de lazer dos loteamentos
centrais e dos loteamentos irregulares implantados anteriormente. (CAMARGO,
2010, pg. 101)

Ainda sobre esse processo de “periferização da habitação popular” que ocorreu na cidade, o recente
Plano Municipal de Habitação propõe o entendimento desse fenômeno em quatro processos distintos,
mas que se relacionam (PMHAB de Campinas, 2011):
- Formação da primeira periferia urbana entre 1950 e 1980;
- Implementação de grandes conjuntos habitacionais planejados entre 1965 e 1993;
- Constituição de favelas em áreas predominantemente públicas de 1968 a 1995; e
- Ocupações organizadas em vazios urbanos a partir de 1992.
É justamente no processo de construção dos grandes conjuntos habitacionais entre 1965 e 1993 que
estão os casos que analisamos, dos quais nos interessa sobremaneira os seis conjuntos no Distrito
Industrial de Campinas (os DICs). Com tipologias já implementadas antes de sua implantação, fica
evidente que a ocupação planejada pela COHAB-CP nessa região teve mais justificativa em um
momento posterior à vigência do BNH denotando uma inércia técnica e de decisão política sobre os
tipos de conjuntos a implantar, utilizando de forma mais intensiva a tipologia multifamiliar vertical
em um momento de aumento do valor fundiário e de adensamento urbano em Campinas.
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4. RIBEIRÃO PRETO36

Registramos, baseados em Dos Santos (2017)37, os períodos e processos bem marcados da história da
formação urbana de Ribeirão Preto. Primeiramente, se destaca a formação do Núcleo Colonial
Antônio Prado nos anos 1880 (após a emancipação, em 1871, do município de São Simão), ocorrido
em terras devolutas do Estado, respondendo de forma articulada ao processo de criação de núcleos
coloniais no Brasil, que
[...] tinham como pano de fundo o objetivo de estimular a imigração e formar uma
classe trabalhadora assalariada substancial no país, notadamente a partir de 1850
com as limitações impostas pela Lei Eusébio de Queirós. Outras questões como a
formação de uma classe média rural que pudesse fazer frente a alguns grandes
fazendeiros em atrito com o governo imperial, o aumento na oferta de alimentos e a
ocupação mais efetiva do território brasileiro, estavam presentes entre as principais
justificativas para essa política e arrastaram a fundação de novos Núcleos até parte
do século XX. (DOS SANTOS, 2017, p. 36)

As reformas urbanas vinculadas à modernização na passagem do século XIX para o século XX, foram
fomentadas em grande parte pelo capital cafeeiro, cuja hegemonia em Ribeirão Preto se dá no período,
com intensa atividade política da elite de Ribeirão Preto nos inícios da forma de governo republicana.
Nesse período, ocorreram as instituições de leis urbanísticas municipais (códigos de posturas de 1889,
1902 e 1921), além da adoção, como ocorreu em inúmeras municipalidades paulistas, do Código
Sanitário do Estado de São Paulo de 1894.
As intenções estéticas dessas instituições legais foram patentes, incidindo de forma intensa na
normativa edilícia – número de pavimentos, dimensões das vias, recuos das edificações nos lotes.
Tais normas foram fomentadas e valorizadas pela elite, que expandiu sua ação para a promoção
imobiliária de edifícios emblemáticos de seu poder, quais sejam, segundo Dos Santos (2017): o
Central Hotel/Palace Hotel, de 1926; o Teatro Pedro II e o Edifício Meira Júnior, ambos de 1930,
“formando juntos o chamado ‘Quarteirão Paulista’” (DOS SANTOS, 2017, p. 61); e o Edifício
Diederichsen, de 1936.
Ao mesmo tempo, a ação loteadora se manifesta intensamente:
Observa-se a partir desse final de século, a intensificação do parcelamento do solo,
da abertura de muitas ruas e avenidas e o crescimento da figura do loteador. [...] A
organização desses loteamentos indica também o crescimento das atividades fabris
na cidade e a presença cada vez maior de operários, como os das cervejarias
Antárctica (1911) e Paulista (1914) e dos ferroviários da Companhia Mogiana. Esses
novos loteamentos privados, já na Zona Norte da cidade, e partes do antigo
Núcleo Colonial, como a região do Ipiranga (seção Sede do Núcleo), foram

Dados de população do município de Ribeirão Preto - 1960 a 1991 (IBGE – Anuário Estatístico do Brasil, 1996): 1960
– 145.267 hab.; 1970 – 212.879 hab.; 1980 – 318.544 hab.; 1990 – 436.682 hab.
37
Danilo Brich dos Santos foi nosso mestrando no PPGAU-IAUUSP e nos brinda com um excelente trabalho sobre a
atuação da COHAB-RP na produção do espaço urbano no município de Ribeirão Preto. Fazemos aqui a deferência de
basear-nos em sua dissertação, dada à qualidade e concisão de suas reflexões.
36
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amplamente habitados por operários. (DOS SANTOS, 2017, pp. 58-59, grifos
nossos).

A década de 1930, também e intensamente, em Ribeirão Preto assistiu ao processo de implementação
do processo de planejamento como processo institucional, num terceiro momento importante para o
município, consistente com as transformações nos processos produtivos que se dão com a intervenção
estatal promovida com a Revolução de Getúlio Vargas.
As mudanças no processo produtivo do período coincidem com o processo de discussão em torno do
planejamento urbano já desde meados do século XX, pois, no campo urbanístico, surgiram propostas
gerais para o município, com o destaque para a “adoção pelo município do Código de Obras Arthur
Saboya em 1933, a criação da Diretoria de Obras e Viação em 1935 e da Comissão de Estudos
Orientados de Desenvolvimento, Embelezamento e Melhoramento da Cidade no ano seguinte.”
(DOS SANTOS, 2017, pp. 61-62)
Nesse momento, entre 1940 e 1950, nos interessa destacar aqui, por conta da importância da Zona
Norte da cidade como setor de moradia operária, a elaboração do projeto de plano diretor de José de
Oliveira Reis, de 1945, cuja obra mereceu estudo detalhado e de enorme importância realizado por
Faria (2007).
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Esquema do Plano Diretor de José de Oliveira Reis. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto. In Dos
Santos (2017, p. 63), com indicação do modelo de unidade de vizinhança na Zona Norte da cidade.
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Com importância no quadro profissional do urbanismo no Brasil, e atuando como chefe da Comissão
do Plano da Cidade do Rio de Janeiro (FARIA, 2007), Reis indica em seu esquema de plano diretor
para Ribeirão Preto elementos que poderiam orientar o crescimento urbano, como a criação da zona
urbana e da zona rural de forma institucionalizada e a criação de unidades de vizinhança como a
notada na zona norte da malha existente. Mesmo que a divisão norte-sul na cidade, situação já
existente naquele momento, não fosse combatida no seu esquema, Oliveira Reis indicou intervenções
para os bairros operários.
Pensando no contexto habitacional pós anos 1960, a aprovação do Plano Diretor de
Oliveira Reis, seguramente, teria consequências para as políticas habitacionais de
implantação de conjuntos populares, principalmente porque traria impactos para a
dinâmica imobiliária da cidade e, consequentemente, na formação dos diferentes
bancos de terras originários dos projetos de habitação. (DOS SANTOS, 2017, pp.
64-65)

A questão das transformações de meados do século XX se estende de forma importante em nossa
reflexão em função da intensificação da atividade loteadora de 1940 a 1970 (ano da criação da
COHAB-RP), levando ao crescimento horizontal muito expressivo juntamente ao crescimento
demográfico já indicado anteriormente.
Embora Prestes Maia não tenha atuado diretamente em Ribeirão Preto, diferentemente das outras três
cidades apresentadas até aqui (São Paulo, Santos e Campinas), seu Plano de Avenidas foi referência
para o arquiteto Mário Alfredo Reginato e para o engenheiro Carlos Chaves, que elaboraram um
Plano de Vias dos anos 1960 na cidade. (DOS SANTOS, 2017, p. 67)
O Plano de Vias se tornou ainda a base para o Plano de Ação Imediata de Trânsito e
Transporte (PAITT) de 1976, sistematizado já pela recém-criada CODERP
(Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto) [empresa de
economia mista criada em 1972 e tem como principal acionista a Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto.]. Como se pode notar, o PAITT foi um apanhado dos
projetos viários desenvolvidos até ali, baseado em um entendimento “amplo e
genérico”, produzido e discutido apenas no âmbito da administração municipal sem
nenhuma participação popular ou mesmo de outras administrações municipais da
região. (DOS SANTOS, 2017, p. 67)
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Ribeirão Preto - Mapa Viário Geral (1975). Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto. In Dos Santos (2017, p. 68).

No mapa viário geral da cidade de 1975 nota-se a localização de grandes áreas sem
edificação, sobretudo, no perímetro entre o anel viário e a mancha urbana naquele
momento, com destaque para a região periférica norte e noroeste, que logo viriam
a ser ocupados por muitos conjuntos habitacionais da COHAB-RP. (DOS
SANTOS, 2017, p. 68, grifos nossos)

Segue mapa com a sobreposição das áreas do Núcleo Colonial, do Plano Diretor de Oliveira Reis e
dos conjuntos da COHAB-RP, elaborado por Dos Santos (2017, p. 132), que ilustra como na área
reservada por Reis para a unidade de vizinhança não há nenhum conjunto habitacional da COHABRP, enquanto que na parte norte do perímetro do núcleo colonial vários conjuntos estão ou
integralmente ou parcialmente instalados.
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4.1. A produção da COHAB-RP – Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto

No panorama urbano de expansão horizontal intensa e com as tentativas de estruturação dos
movimentos de transporte na cidade é criada a COHAB-RP – Companhia Habitacional Regional de
Ribeirão Preto.
Antes de sua fundação, em 03 de fevereiro de 1970 (data que se utiliza como de sua criação), a Câmara
Municipal de Ribeirão Preto autoriza o Executivo, pela Lei 2302, de 11/12/1969, a participar do
capital social de economia mista, que já estava em processo de organização.
Sua atuação regional alcançou 81 municípios de 1970 a 2017, totalizando 71.830 unidades
habitacionais construídas, sendo Ribeirão Preto atendido 130.010 habitantes com 30 conjuntos
habitacionais que perfazem 27.202 unidades, ou seja, 37,87% das unidades produzidas em 47 anos
de existência.
Nenhum outro município se aproxima dessa quantidade de produção; dois municípios tiveram 6
conjuntos construídos: Sertãozinho, com 3.831 unidades (5,33%), e Igarapava, com 1.361 unidades
(1,89%)38

38

A compreensão da produção regional da COHAB-RP é matéria a ser enfrentada nas próximas pesquisas, conforme
indicado nas no Volume 1 – À guisa de conclusão: questões da pesquisa em habitação em perspectiva histórica.
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A produção da COHAB-RP em outros municípios consta do ANEXO 8 – Quadro da produção da
COHAB-RP em outros municípios – 1970 a 2017.
Os conjuntos produzidos pela COHAB-RP no município de Ribeirão Preto encontram-se no ANEXO
9 – Quadro da produção da COHAB-RP em Ribeirão Preto – 1973 a 2011.
Na sequência encontra-se o Mapa “Distribuição dos conjuntos habitacionais no município de Ribeirão
Preto no período de 1964 a 1989”39, com a indicação da mancha urbana de 1981 e dos conjuntos
habitacionais da COHAB-RP selecionados como estudos de caso, além dos casos avaliados do
PAR/CEF, com data posterior (devido à criação do programa em 1999).

39

Elaboração de Marcos E. Ummus/e-Quanta ME, março de 2018.
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Retomando o já indicado anteriormente, a produção da COHAB-RP no município-sede, Ribeirão
Preto, concentrou-se na zona norte da malha urbana, num vetor de urbanização caracterizado pela
atuação da empresa comprando terras de grandes fazendeiros históricos no município, conforme
demonstrado por Dos Santos (2017).
Reproduzimos, de sua dissertação, a tabela e o gráfico que indicam os números e as curvas, bastante
expressivos da aliança da companhia com o setor fundiário no município.

% DOS

CONJUNTOS

NORTE

16

55,17%

18.956

72,96%

OESTE

7

24,14%

4.011

15,44%

LESTE

5

17,24%

2.546

9,80%

SUL

1

3,45%

467

1,80%

CENTRO

0

0

0

0

TOTAL

29

100%

25.980

100%

CONJUNTOS

UNIDADES

% DAS

ZONA

UNIDADES

Conjuntos e unidades habitacionais da COHAB-RP produzidos na cidade de Ribeirão Preto entre 1970 e 1996 relativos
por zona. Fontes: COHAB-RP e Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto. Organização Danilo Brich dos Santos. In Dos Santos (2017, p. 103). Versão final: Maria Alice Messias.

Conjuntos habitacionais da COHAB-RP produzidos na cidade de Ribeirão Preto entre 1970 e 1996 – Evolução por
Zona. Fontes: COHAB-RP e Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Organização de Danilo Brich dos Santos. In Dos Santos (2017, p. 113).
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4.1.1. Pesquisa Amostral40
COHAB-RP (2 casos: 5,2% do universo de 38 conjuntos entre 1976 e 2008)
Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – casas (1980)
Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – apartamentos (1984)
 Sobre a seleção dos casos
o Pré-seleção – pesquisa 2010/2011


Vila Quintino Facci I



Jardim Quintino Facci II



Dom Manoel da Silveira D’Elboux

o Os casos selecionados – pesquisa 2011/2012


Jardim Quintino Facci II (1980)



Dom Manoel da Silveira D’Elboux (1984)

o Os casos selecionados – pesquisa 2014/2017



Avelino Alves Palma (1982)
Adelino Simioni (1982)

- No Setor Norte e Oeste do Município de Ribeirão Preto se encontra a maior quantidade de conjuntos
habitacionais produzidos pela COHAB-RP e pela CEF, através do Programa de Arrendamento
Residencial (PAR);
- O Conjunto Jardim Quintino Facci II foi o maior conjunto habitacional produzido pela COHABRP, contando com mais de 3.000 unidades habitacionais levantadas, chegando a uma área de quase
200 hectares;
- Os conjuntos que compõem o Setor Norte de Ribeirão Preto foram os primeiros conjuntos
habitacionais construídos na cidade, portanto se caracterizaram como um forte direcionador do vetor
de crescimento do tecido urbano e infraestrutura para essa região;
- O Conjunto D'Elboux se localiza em uma região muito próxima ao centro da cidade de Ribeirão
Preto atualmente e no início de uma grande avenida - Avenida João Fiúsa. Hoje, essa região apresenta
um alto custo por metro quadrado em relação a toda a cidade. Como podemos observar no primeiro
mapa de distribuição dos conjuntos, este conjunto encontrava-se, em 1981, no limite da mancha
urbana indicada.
O mapa a seguir indica os conjuntos habitacionais da COHAB-RP produzidos em Ribeirão Preto
entre 1970 e 1996, por ordem cronológica de entrega, construído por Dos Santos (2017, p. 109).
40

Grande parte dos dados e informações sobre Ribeirão Preto, referentes à COHAB-RP, foi obtida no processo de
orientação de pesquisa de Mestrado entre 2014 e 2017 (Danilo Brich dos Santos, Bolsa CAPES 2014 e 2015) e de
pesquisas de Iniciação Científica, nos anos de 2010/2011 (Vanessa Ramos Barbosa/IAU-USP, Bolsa do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Santander). Parte dos dados e informações referentes à CDHU foi obtida
no processo de orientação de pesquisa de Iniciação Científica nos anos de 2016/2017 (Amanda Halda/IAU-USP, Bolsa
do Programa Unificado de Bolsas/Pró-Reitoria de Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão).
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4.1.2. Casos selecionados
4.1.2.1. Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – Localização - Elaboração Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Conforme as imagens da implantação do Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II, obtidas
junto à COHAB-RP, o que notamos é que não havia muros de divisa entre os lotes, mas
posteriormente, como observamos na visita de campo, as casas foram separadas por muros
construídos pelos próprios moradores, além das muitas modificações em repetidas reformas.
Em relação ao arruamento, pode-se verificar a hierarquia das vias projetadas, que se constituem em
uma malha ortogonal e regular, indicando a preocupação com os acessos a essa grande gleba. As
principais vias de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II são: Rua Deputado
Orlando Jurca, Avenida General Euclydes de Figueiredo, Rua João Delibo e Rua Dr. Demétrio
Chaguri.
O conjunto foi implantado à época em gleba distante da malha urbana consolidada (exceto pelo bairro
vizinho, Vila Quintino Facci I, que fora recém entregue, e ainda não havia uma grande quantidade de
moradores e equipamentos sociais e institucionais tais como escolas, postos de saúde, postos policiais,
centros culturais e esportivos.
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A implantação do conjunto da COHAB-RP se deu de forma a configurar bolsões com 3 tipos
diferentes na tipologia unifamiliar horizontal, todas com implantação isolada no lote: as casas de 38
m², as de 45 m² e as de 54 m².

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II. COHAB-RP. À esquerda, chegada ao conjunto, em terreno com
padrão periurbano. À direita, unidade unifamiliar horizontal, casa isolada no lote. Fotos da autora, 09/09/2011.

.
.

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II. COHAB-RP. Ambas as fotos, com vistas externas, com todas as
unidades muradas. Fotos de Vanessa R. Barbosa, 09/09/2011, data de nossa visita de campo.
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Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – Implantação com as unidades habitacionais. Tipologia unifamiliar
horizontal/casas isoladas no lote. Fonte: COHAB-RP.
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Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – Implantação com as unidades habitacionais. Tipologia unifamiliar
horizontal/casas isoladas no lote. Fonte: COHAB-RP, com intervenção de Barbosa (2011), indicando a localização dos
tipos por área da unidade.
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A imagem anterior ilustra que a implantação em larga escala realizada pela COHAB-RP, no final da
década de 1970 e início de 1980, apresentou pouca diversidade e variedade. No entanto, a implantação
das unidades de forma não contínua acabou por configurar lotes e espaços desocupados reservados à
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto que, com o passar dos anos, deram lugar a comércio,
instituições públicas (escolas, biblioteca municipal, associações de moradores, posto policial, centro
cultural e esportivo) e espaços verdes e de lazer, como indicado na imagem a seguir.

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – Equipamentos comunitários e áreas livres e verdes. 1. Centro
Cultural; 2. Posto de Saúde; 3. Escola de primeiro grau; 4. Posto policial; 5. Posto de Saúde; 6. Sistema de áreas;
verdes; 7. Escola de segundo grau; 8. Creche. Fonte: COHAB-RP, com intervenção de Barbosa (2011).
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – – Implantação no lote, planta, cortes e elevação. Tipo com 38 m2 de
área construída e 2 dormitórios. Fonte: COHAB-RP.

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II – Tipo com 38 m2 de área construída e 2 dormitórios. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II - Implantação no lote, planta, cortes e elevação. Tipo com 45 m2 de
área construída e 2 dormitórios. Fonte: COHAB-RP.

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II - Tipo com 45 m2 de área construída e 2 dormitórios. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II - Tipo com 54 m2 de área construída e 3 dormitórios. Fonte: COHABRP.

Conjunto Habitacional Jardim Quintino Facci II - Tipo com 54 m2 de área construída e 3 dormitórios. Esquema
tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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4.1.2.2. Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Localização - Fonte: COHAB-RP. Elaboração de Marcos
Ummus/e-Quanta, março de 2018.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Localização – Fonte – Google Earth, com intervenção de
Barbosa (2011).

Segundo as imagens de implantação do Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux,
obtidas junto à COHAB-RP, o que notamos é a separação entre os conjuntos de edifícios,
configurando cinco “condomínios” separados (segundo a atual organização condominial), não só
fisicamente, mas na estrutura administrativa, em que cada conjunto de blocos tem portaria, síndico,
porteiro e entrada, todos relativos ao condomínio.
Por ser um conjunto mais próximo do centro da cidade de Ribeirão Preto, as ruas existentes no projeto
do Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux apresentam-se como uma extensão das
vias já existentes no local. As vias criadas para o projeto foram apenas as ruas internas do condomínio,
que dão acesso ao estacionamento e à entrada de cada bloco. As vias de principais acessos a esse
conjunto são a Avenida João Fiúsa, Rua Cardial Leme, Avenida Primeiro de Maio e Rua Dom
Bernardo José Bueno Miele.
O Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux está disposto no terreno seguindo as
curvas de nível, com implantação dos blocos conformando grandes bolsões.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux Fonte: COHAB –RP, modificado por Barbosa (2011) para
indicar a implantação dos blocos de apartamentos em forma de grandes bolsões, além das áreas verdes e institucionais.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Foto de Barbosa (2011).
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux - Chegada ao Conjunto. À esquerda, ao fundo, vê-se o
conjunto e, à direita, um panorama dos novos empreendimentos da região. Foto da autora, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux - Chegada ao Conjunto. À esquerda e à direita, acesso
principal no conjunto. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista parcial do conjunto. Foto de Vanessa Barbosa, em
09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista de um dos blocos em setor limitado como
condomínio no conjunto. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista de um conjunto de blocos do mesmo setor limitado
como condomínio no conjunto. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista de um conjunto de blocos em um segundo setor
limitado como condomínio no conjunto. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista da entrada do segundo setor condominial e um
conjunto de blocos. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – À esquerda, vista da entrada do segundo setor condominial
e à direita, vista do muro exterior e um conjunto de blocos. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista da entrada do terceiro setor condominial e de um
conjunto de blocos. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista externa com o muro de divisa e a via sem saída,
diretamente ligada ao parque linear ao longo do córrego divisa da gleba. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista externa com o muro de divisa para o acesso principal
ao conjunto. Foto de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista da entrada do quarto setor condominial e de um
conjunto de blocos. Foto da autora, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vistas da entrada do quarto setor condominial e de dois
conjuntos de blocos. Foto da autora, em 09/09/2011.

483

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista da entrada do quinto setor condominial e de um
conjunto de blocos. Foto da autora, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista da entrada do quinto setor condominial e de dois
conjunto de blocos. Foto da autora, em 09/09/2011.

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vista externa do muro de divisa do quinto setor
condominial no acesso principal do conjunto. Foto da autora, em 09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vistas internas dos pátios do quinto setor condominial com
intervenções coletivas para a cobertura das vagas de garagem e delimitação individual de pátios em apartamentos do
piso térreo. As 8 fotos são de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Vistas internas dos pátios do quinto setor condominial com
intervenções coletivas na construção dos jardins e delimitação individual de pátios em apartamentos do piso térreo. As 7
fotos são de Vanessa Barbosa, em 09/09/2011.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux – Implantação com as unidades habitacionais. Tipologia
multifamiliar vertical/apartamentos, em quatro pavimentos. Blocos com 2 apartamentos unidos por conjunto de escadas,
que se adossam de dois em dois ou três em três. Fonte: COHAB-RP.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux. Plantas, cortes e cobertura. Tipologia multifamiliar
vertical/blocos com 2 apartamentos unidos por conjunto de escadas. Fonte: COHAB-RP. Esquema tipológico sobre a
prancha– Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D’Elboux. Planta tipo e elevação. Blocos com 2 apartamentos unidos
por conjunto de escadas. Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Outro tipo utilizado pela COHAB-RP foi o edifício resultante em uma ocupação conhecida por “H”,
com a união de dois blocos por uma caixa de escadas central. Os edifícios se constituem por 4
pavimentos dispostos em meio patamar, com 2 apartamentos por andar. Os apartamentos possuem 2
quartos, um banheiro, uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha e uma lavanderia, todos
com as mesmas dimensões, de 55 m².
Cada edifício possui uma escada que serve a 2 apartamentos por andar. O edifício também está
servido de um reservatório de água, superior acima da escada. Em alguns casos, utilizou-se dois
edifícios agregados, gerando uma lâmina unida a outra por 2 caixas de escadas.

4.1.2.3. Conjunto Habitacional Avelino Alves Palma

Conjunto Habitacional Avelino Alves Palma – Localização - Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Trata-se de conjunto habitacional na tipologia unifamiliar horizontal, com 40 quadras e 1.032 unidades.
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Conjunto Habitacional Avelino Alves Palma. Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto. In Dos Santos (2017, p. 119).
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4.1.2.4. Conjunto Habitacional Adelino Simioni

Conjunto Habitacional Adelini Simioni – Localização - Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.

Trata-se de conjunto habitacional na tipologia unifamiliar horizontal, com 93 quadras e 2.947
unidades.
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Conjunto Habitacional Adelino Simioni. Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto. In Dos Santos (2017, p. 118)
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CONJUNTO

ENTREGA

PROCESSO

AUTOR DO PROJETO

EMPRESA
DO AUTOR

1

Jd. Castelo Branco Velho

1973

-

-

-

2

Jd. Castelo Branco Novo

01/02/1977

-

-

-

3

Presidente Dutra I

01/07/1977

-

-

-

4

Presidente Dutra II

05/08/1977

-

-

-

5

Vila Esperança

02/10/1977

-

-

-

6

Solar Boa Vista

01/05/1979

4196/78

Arq. Durval Soave e Arq.
José Antonio Barbosa

S. B.
Arquitetos,
Proj. e Const.
Ltda

7

Vila Quintino Facci I

19/06/1979

10169/80

Eng. Luiz Eduardo Lacerda
dos Santos

-

8

Quintino Facci II

01/12/1980

22848/79

Arq. Willian josé Fagiolo

-

9

Antônio Marincek

19/03/1981

4.700/81

Arq. Willian josé Fagiolo

-

10

Vila Adão Carmo Leonel

28/03/1981

23.376/80

Arq. Mauro de Castro Freitas

-

11

Adelino Simioni

07/01/1982

10639/83

12

Avelino Alves Palma

19/06/1982

16.684/81

13

Jd. Geraldo Correa de Carvalho

20/06/1982

19.32.7/81

14

Jd. Valentina Figueiredo

14/11/1982

5813/83

15

Jd. Dom Bernardo José Mielle

24/09/1983

4833/83

16

Dom Manoel da Silveira D’Elboux

19/05/1984

-

José Renato Magdalena

Hopase
Engenharia e
Comércio

17

Jd. São José

05/10/1985

13.933/85

Arq. Marta Benedini Vecchi

-

18

Jd. Maria da Graça

29/10/1986

18.700.5/84

Arq. Marta Benedini Vecchi

-

19

Jd. José Sampaio Junior

17/12/1988

02.85.018611.7/85

Arq. Marta Benedini Vecchi

-

20

Jd. Joaquim Procópio de Araújo Ferraz

19/08/1989

02.87.016227.2/87

Arq. Candido Pereira Lima
Neto

-

21

Jd. Maria Casagrande Lopes

16/06/1992

02.91.033760-4/91

Eng. José Aníbal Laguna

COHAB-RP

22

Jd. Das Palmeiras II

13/11/1993

02.92.018378.2

23

Jd. Alexandre Balbo

17/11/1993

02.90.033861.6/90

24

Jd. Juliana A

16/01/1994

02.91.044035.9/91

25

Jd. Manoel Penna

02/07/1994

02.89.033885.6/89

26

Jd. Jovino Campos

24/09/1994

02.89.0.25767-8/89

27

Jd. Heitor Rigon

15/11/1994

02.94.007549-7

28

Jd. Orestes Lopes de Camargo

01/10/1996

29

Jd. Dona Branca Salles

12/10/1996

Eng. Persio Paulo Ferreira da
Rosa Filho
Arq. Antonio Carlos N. E.
Pitta
Arq. Luiz Cesar Barillar
Arq. Antonio Carlos N. E.
Pitta
Arq. Antonio Carlos N. E.
Pitta

Arq. Marcia de Paula Santos
Santiago
Arq. Candido Pereira Lima
Neto
Arq. Marcia de Paula Santos
Santiago
Arq. Marcelo Gaetani

COHAB-RP
-

-

Arq. Candido Pereira Lima
Neto
Eng. Adelino Alves Chaves
Junior

Limites Eng.
E Topos Ltda

02.93.039245-7

Eng. José Aníbal Laguna

COHAB-RP

02.96.003086.3/96

Eng. Geraldo de Oliveira
Filho

COHAB-RP

-

Autores dos projetos dos conjuntos habitacionais da COHAB-RP (1970-1996). Fontes: COHAB-RP e Secretaria de
Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Elaboração Danilo Brich dos Santos. In Dos Santos
(2017, p. 125). Redesenho: Maria Alice Messias.
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CONJUNTOS

ENTREGA

DECRETO/LE
I

RESPONSÁVEL
TÉCNICO

EMPRESA
DO RESPONSÁVEL

PROPRIETÁRIO

1

Jd. Castelo Branco
Velho

1973

-

-

-

COHAB-RP

2

Jd. Castelo Branco Novo

01/02/1977

-

-

-

COHAB-RP

3

Presidente Dutra I

01/07/1977

-

-

-

COHAB-RP

4

Presidente Dutra II

05/08/1977

-

-

-

COHAB-RP

5

Vila Esperança

02/10/1977

-

-

-

COHAB-RP

6

Solar Boa Vista

01/05/1979

267/80

COHAB-RP

COHAB-RP

7

Vila Quintino Facci I

19/06/1979

201/81

COHAB-RP

COHAB-RP

8

Quintino Facci II

01/12/1980

268/80

COHAB-RP

COHAB-RP

9

Antônio Marincek

19/03/1981

106/82

COHAB-RP

COHAB-RP

10

Vila Adão Carmo Leonel

28/03/1981

102/82

COHAB-RP

COHAB-RP

11

Adelino Simioni

07/01/1982

148/84

COHAB-RP

COHAB-RP

12

Avelino Alves Palma

19/06/1982

163/82

COHAB-RP

COHAB-RP

13

Jd. Geraldo Correa de
Carvalho

20/06/1982

294/82

COHAB-RP

COHAB-RP

14

Jd. Valentina Figueiredo

14/11/1982

195/83

-

COHAB-RP

24/09/1983

031/84

-

COHAB-RP

19/05/1984

-

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COPEC –
Const. E Proj.
de Eng. Civil
Ltda

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

COHAB-RP

15
16

Jd. Dom Bernardo José
Mielle
Dom Manoel da Silveira
D’Elboux

17

Jd. São José

05/10/1985

237/85

18

Jd. Maria da Graça

29/10/1986

175/85

19

Jd. José Sampaio Junior

17/12/1988

080/87

19/08/1989

154/89

16/06/1992

199/94

20
21

Jd. Joaquim Procópio de
Araújo Ferraz
Jd. Maria Casagrande
Lopes

22

Jd. Das Palmeiras II

13/11/1993

301/93

23

Jd. Alexandre Balbo

17/11/1993

228/93

24

Jd. Juliana A

16/01/1994

292/93

25

Jd. Manoel Penna

02/07/1994

227/93

26

Jd. Jovino Campos

24/09/1994

203/92

27

Jd. Heitor Rigon

15/11/1994

110/95

28

Jd. Orestes Lopes de
Camargo

01/10/1996

6686/93

29

Jd. Dona Branca Salles

12/10/1996

028/03

Eng. Newton Salim
Soares
Eng. Newton Salim
Soares
Eng. Newton Salim
Soares
Eng. Newton Salim
Soares
Eng. Newton Salim
Soares
Eng. Persio Paulo
Ferreira da Rosa Filho
Eng. Alcides Abade
Filho
Eng. Alcides Abade
Filho
Eng. Wilson Luiz
Laguna
Eng. Wilson Luiz
Laguna
Eng. Persio Paulo
Ferreira da Rosa Filho
Eng. Persio Paulo
Ferreira da Rosa Filho
Eng. Persio Paulo
Ferreira da Rosa Filho
Eng. Rodrigo Ferreira
da Costa
Eng. Rodrigo Ferreira
da Costa
Eng. José Anibal
Laguna
Eng. José Alfredo P.
Monteiro
Eng. José Anibal
Laguna
Eng. José Anibal
Laguna
Eng. Clodoaldo R.
Barroni
Eng. Clodoaldo R.
Barroni
Eng. Geraldo de
Oliveira Filho
Eng. José Anibal
Laguna
Eng. Geraldo de
Oliveira Filho

Responsáveis técnicos pelos projetos dos conjuntos habitacionais da COHAB-RP (1970-1996). Fontes: COHAB-RP e
Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Elaboração Danilo Brich dos Santos. In
Dos Santos (2017, p. 126). Redesenho: Maria Alice Messias.

495

Nas próximas fotos aéreas, respectivamente, 1971, 1984, 1994, 2017, pode-se verificar o crescimento
dos bairros originados dos conjuntos habitacionais Adelino Simioni, Jardim Quintino Facci II e
Avelino Alves Palma, conformando grande assentamento oficial de conjuntos na zona norte,
praticamente limite da mancha urbana de 1981 com a que trabalhamos na cartografia realizada por
Marcos Ummus, especialmente para esta tese. (DOS SANTOS, 2017)

Foto aérea – 1971 – Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. In
Dos Santos (2017, p. 128).
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Fotos aéreas – 1984 e 1994 – Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto. In Dos Santos (2017, p. 129).

497

Foto aérea – 2017 – Fonte: Google Maps. In Dos Santos (2017, p. 130).
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Foto aérea a partir da “ponta norte”. Foto de David Barral Santos. In Dos Santos (2017, p. 137).
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4.2. A produção da CECAP/CDH/CDHU41
A cidade de Ribeirão Preto recebeu um escritório técnico da CDHU em 1990, sendo o município
responsável por uma região administrativa que engloba 67 municípios.42
No mapa a seguir está destacado o município de Ribeirão Preto (em rosa), na região realçada em
laranja e os demais municípios com núcleos regionais da CDHU.

Núcleos regionais e postos de atendimentos da CDHU no estado de São Paulo. Disponível em:
<http://www.cdhu.sp.gov.br/a_empresa/unidades-regionais-cdhu.asp>. Acesso em 13 de jul. de 2017. In Halda
(2017).

A atuação da CDHU na cidade de Ribeirão Preto engloba 24 empreendimentos entregues de acordo
com o que foi possível obter no site da Companhia e em visita ao órgão público realizadas por
Amanda Halda, durante o período de sua pesquisa de Iniciação Científica (set/2016 a ago/2017). A
tabela que segue apresenta os dados referentes a essa produção, com indicação do conjunto

Créditos especiais a Amanda Halda, nossa orientanda de Iniciação pelo PUB – Programa Unificado de Bolsas, da USP,
cujo relatório final foi entregue em setembro de 2017.
42
São os municípios de: Altair, Altinópolis, Aramina, Barretos, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Buritizal,
Cajobi, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colina, Colômbia, Cravinhos, Cristais Paulista, Dumont, Embaúba, Franca, Guaíra,
Guará, Guaraci, Guariba, Guatapará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Jardinópolis, Jeriquara,
Luís Antônio, Miguelópolis, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Nuporanga, Olímpia, Orlândia, Patrocínio
Paulista, Pedregulho, Pirangi, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão Corrente, Ribeirão Preto, Rifaina, Sales
Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da
Boa Vista, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Severínia, Taiaçu, Taiuva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro e
Vista Alegre do Alto. Ver CDHU. Núcleos regionais e postos de atendimentos da CDHU. Disponível em: <
http://www.cdhu.sp.gov.br/a_empresa/unidades-regionais-cdhu.asp >. Acesso em: 13 jul 2017.
41
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habitacional, programa vinculado, número de unidades habitacionais, tipologia (unifamiliar ou
multifamiliar) e localização.
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EMPREENDIMENTOS DA CDHU EM RIBEIRÃO PRETO
CONJUNTO

PROGRAMA

UHs

ENTREGA

TIPOLOGIA

LOCALIZAÇÃO

CEE

104

01/01/1967

Unifamiliar (casas
geminadas)

Vila Virgínia

Professor João Rossi

SH3

1056

17/12/1994

Multifamiliar vertical (4
pavimentos)

Professor João Rossi

SH3

1184

17/12/1994

Multifamiliar vertical (4
pavimentos)

Professor João Rossi

Empreitada

32

01/08/1996

Professor João Rossi

Empreitada

64

01/08/1996

Multifamiliar vertical (4
pavimentos)
Multifamiliar vertical (4
pavimentos)

Ribeirão Preto
B4/B5/B6 (blocos
30, 61, 130 e 201)
Ribeirão Preto
B1/B2/B3 (blocos
151, 171, 200 e
301)
Ribeirão Preto B4
(bloco 190)
Ribeirão Preto B1
(bloco 190)

Jardim Paiva (Fazenda
Habiteto
569
05/02/2002
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão)
Jardim Paiva (Fazenda
Habiteto
187
07/11/2003
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão)
Jardim Paiva (Fazenda
Habiteto
365
27/05/2004
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão)
Jardim Paiva (Fazenda
Pró-Lar
294
18/04/2005
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão)
Jardim Paiva (Fazenda
Pró-Lar
119
02/12/2006
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão)
Jardim Paiva (Fazenda
Pró-Lar
114
18/05/2007
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão)
Jardim Paiva (Fazenda
Pró-Lar
108
04/08/2008
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão
Jardim Paiva (Fazenda
Pró-Lar
110
26/09/2008
Unifamiliar (em renque)
Ribeirão Preto D
Baixadão
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
160
12/02/2011
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
232
28/12/2011
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
61
28/03/2012
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
73
01/06/2012
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
20
13/09/2012
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
20
21/09/2012
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
10
06/11/2012
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
João Paulo Gomes
Ribeirão Preto M
UFAP
34
14/12/2012
Unifamiliar (em renque)
Romeo
(aeroporto)
Jardim Eugênio
UFAP
186
20/07/2013
Multifamiliar vertical
Ribeirão Preto I/J
Mendes Lopes
Jardim Eugênio
UFAP
186
28/10/2013
Multifamiliar vertical
Ribeirão Preto I/J
Mendes Lopes
Fonte: Produção Habitacional da CDHU. Disponível em: <http://www.cdhu.sp.gov.br/producao-new/producaohabitacional.asp?Pag=producao-habitacional&DestHab=1&municipio=412&Nome=RIBEIRAO%20PRETO> Acesso
em 15 dez. 16. (HALDA, 2017). Elaboração Halda, Tardiolli e Negrelos (2018). Versão final: Maria Alice Messias.
Observações: Os conjuntos relativos ao Jardim Paulo Gomes Romeo foram realizados em parceria: COHAB, CDHU e
PMRP/Governo Federal PAC. Já os conjuntos relativos ao Jardim Eugênio Mendes Lopes foram desenvolvidos por
COHAB, CDHU e PMRP (Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/cohab/i08conjcrono.php> Acesso em:
15 dez.16) (HALDA, 2017).
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4.2.1. Pesquisa Amostral
A escolha dos casos de estudo foi pautada na análise da produção da CDHU em Ribeirão Preto
associada à evolução da Companhia; para o município, em função do interesse da pesquisa de Halda
(2017), delimitou-se o recorte temporal de 1964 a 2002, o que nos permite compreender o centro do
período da ditadura militar, de nosso interesse para esta tese.
O marco inicial de 1964 refere-se à atuação da CECAP como agente promotor do sistema SFH/BNH
e o marco final de 2002, para a pesquisa realizada com Halda (2017), a uma inflexão no tratamento
da questão habitacional do país (último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso) e alguns
anos após o lançamento do PAR/CEF, em 1999, o que nos interessa sobremaneira, dada toda a
periodização que vimos trabalhando nos últimos anos.
Comparando com os empreendimentos na cidade foram selecionados conjuntos com datas de entrega
de 1967, 1994/1996 e 2002.


O primeiro é o Conjunto Habitacional da Vila Virgínia (1967), que se enquadra na ação da
CECAP com recursos da Caixa Econômica do Estado de São Paulo (CEESP).



O segundo caso está composto pelos empreendimentos Professor João Rossi em 1994 e 1996.
Estes conjuntos habitacionais enquadram-se no programa SH3 quando o órgão já atuava como
CDHU.



O terceiro caso é o do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I (em terras da antiga Fazenda
Baixadão), primeira entrega do empreendimento (2002).

Dessa forma, delimita-se um período com marcos temporais e políticos nacionais, desde a atuação da
CECAP na ditadura militar até a produção da CDHU no governo de Fernando Henrique Cardoso,
possibilitando uma aproximação sobre o complexo CECAP/CDHU na cidade de Ribeirão Preto.
Na sequência, apresenta-se uma imagem aérea do município de Ribeirão Preto, com a sobreposição
dos empreendimentos entregues de 1967 a 2002.
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Imagem aérea de Ribeirão Preto com os empreendimentos entregues em 1967 de 2002.
Fonte: Google Earth, maio de 2017. Intervenção de Halda (2017).
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4.2.2. Casos selecionados
4.2.2.1. Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia (Ribeirão Preto A)
Ano de entrega - 1967
Área do terreno - 30.555,00 m2
Lotes (área residencial) - 20.800,00 m2
Cota residencial - 200 m2
Tipologia – unifamiliar horizontal - Unidades habitacionais geminadas A, B e C
Número de unidades habitacionais construídas - 104
Projeto - Djalma Cintra de Andrade
O empreendimento localiza-se na zona oeste da cidade, próximo à área central e aos bairros Vila
Tibério, Jardim Sumaré, Jardim Piratininga e Jardim Maria Goretti.
A lista de candidatos a mutuários foi composta pela contribuição de diversos sindicatos (do comércio,
da construção civil, bancário etc.); entre os critérios de escolha estavam a renda familiar, a idade
(mais idoso) e a quantidade de filhos menores de 18 anos (CROSTA, 2000).
O conjunto é constituído por 104 unidades, da tipologia unifamiliar horizontal (no tipo de casas
geminadas duas a duas).
O Conjunto Vila Virgínia foi entregue em 01/01/1967, ano dos primeiros registros de produção
realizada pela CECAP/CDHU (DENIZO, 2007, p. 2), englobando seis quadras delimitadas pela
Avenida Pio XII e Ruas Visconde de Inhomerim, Nabuco de Araújo e Franco da Rocha, além de três
ruas internas (Ruas Conde de Irajá, Madre Francesinha e Padre Sena Freitas) e uma praça (Professor
Sálk).
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Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação da região próxima ao conjunto conhecido como “CECAP Vila
Virgínia”. Fonte: Google Earth, maio de 2017, com intervenção de Halda (2017).

Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação do Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia. Fonte: Google Earth,
maio de 2017, com intervenção de Halda (2017).
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Conjunto Habitacional Vila Virgínia. Ortofoto 2010/2011 (EMPLASA). Fonte: TRANI; GUSSONI (orgs.), 2016, p. 48.

Conjunto Habitacional Vila Virgínia. Visão geral do conjunto. Fonte: TRANI; GUSSONI (orgs.), 2016, p. 48.
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Conjunto Habitacional Vila Virgínia. Implantação. Fonte: TRANI; GUSSONI (orgs.), 2016, p. 48.

Conjunto Habitacional Vila Virgínia. Projeto apresentado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Fonte: TRANI; GUSSONI
(orgs.), 2016, p. 48.
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Conjunto Habitacional Vila Virgínia. Fotos de Chahinian (2014), com indicação tipológica. Fonte: TRANI; GUSSONI
(orgs.), 2016, p. 48.
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No que tange ao sistema viário, o Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia é definido por uma
malha ortogonal (Avenida Pio XII e pelas Ruas Visconde de Inhomerim, Nabuco de Araújo, Franco
da Rocha, Conde de Irajá, Madre Francesinha e Padre Sena Freitas) conformando seis quadras com
uma praça central (Praça Sálk).

Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia: Praça Sálk, Vila Virgínia. Fonte: Halda, 2017.

Implantação com a indicação do Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia. Fonte: Elaboração Halda (2017)

511

A tendência à implantação de conjuntos habitacionais populares na periferia da cidade, com
infraestrutura e serviços urbanos precários, distante dos centros comerciais e, consequentemente,
reproduzindo no território a segregação social foi reproduzida no Conjunto Habitacional CECAP Vila
Virgínia, em seu tempo, uma vez que essa era a situação de sua implantação; atualmente, o conjunto
foi englobado completamente pela mancha urbana expandida.
O Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia apresenta três tipos de unidades, o tipo A com menor
área (57,37 m²), e as B e C com mesma área (57,50 m²) com disposições internas distintas. Nos três
casos mantém-se os 6 ambientes (alpendre, sala, 2 dormitórios, cozinha, banheiro, alpendre com área
de serviço) sendo que o alpendre realiza a transição entre os espaços público e privado, a entrada
ocorre pela sala, que se volta para a rua, já a cozinha e o alpendre são voltados para o fundo do lote.

Conjunto Habitacional Vila Virgínia. Planta e fachada do tipo A. Fonte: CROSTA, 2000.
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Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia. Habitação original do tipo A na Rua Madre Francesinha. Fonte: Halda,
2017.

Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia. Habitação original do tipo A na Rua Madre Francesinha. Fonte: Amanda
Halda, 2017.
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Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia. Plantas e fachadas dos tipos B e C. Fonte: CROSTA, 2000.

Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgìnia. Habitação tipo B na Praça Professor Sálk, Fonte: HALDA, 2017.
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Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgìnia. Habitação tipo C na na Praça Professor Sálk, Fonte: HALDA,
2017.

Na visita em campo, realizada em conjunto com Amanda Halda em 2017, foi possível observar muitas
alterações conformando uma grande diversidade de habitações: implantação de muros elevados,
construções de garagens cobertas e ampliação dos alpendres foram as principais modificações
levantadas.
Crosta (2000) inclui o relato do mestre de obra, Antônio Filippin, afirmando que as habitações foram
construídas com paredes de tijolo maciço comum e argamassa constituída de cal virgem e areia. O
telhado apresentava estrutura de madeira coberta por telha de barro tipo francesa (cerâmica S. Luiz).
O piso de toda a residência foi realizado com cimento fino de cor vermelha, pó xadrez.

4.2.2.2. Conjunto Habitacional Professor João Rossi
O Conjunto Habitacional Professor João Rossi localiza-se na zona sul da cidade, área bastante
valorizada atualmente, próxima do Ribeirão Shopping e dos bairros Jardim Canadá, Jardim Califórnia
e Alto da Boa Vista.
O empreendimento ocorreu num terreno de doação da Fazenda do Estado de São Paulo à
CODESPAULO (R.1/45.558 de 17 de novembro de 1982). O imóvel apresenta 379.152,38 m², tendo
frente para a Avenida Independência e divisa com a gleba do Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto
e com a propriedade de João Teixeira da Silva.
O Conjunto Habitacional Professor João Rossi apresenta a tipologia multifamiliar vertical, com 73
blocos de 4 pavimentos, sendo 8 apartamentos por andar, totalizando 2.336 unidades habitacionais
em 112.558.36 m² de área de construção.
A distribuição inicial constituía-se em 8 condomínios (30, 61, 130, 151, 171, 200, 201, 301) e 70
blocos e, posteriormente, foi desenvolvido o nono condomínio (190) com 3 blocos.
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CONDOMÍNIO

Nº DE BLOCOS

Nº DE APARTAMENTOS

30

6

192

61

8

256

130

12

384

151

9

288

171

10

320

190

3

96

200

8

256

201

7

224

301

10

320

TOTAL

70

2336

Conjunto Habitacional Professor João Rossi. Distribuição dos condomínios e blocos. Elaboração de Halda (2017).
Versão final: Maria Alice Messias.
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Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação da região próxima ao Conjunto Habitacional Professor João Rossi.
Fonte: Google Earth, março de 2017, com intervenção de Halda (2017).

Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação do Conjunto Habitacional Professor João Rossi. Fonte: Google Earth,
abril de 2017, com intervenção de Halda (2017).
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Os primeiros 2.240 apartamentos estavam destinados ao atendimento da demanda habitacional a
partir da lista de inscrições existente na COHAB-RP, com previsão de destinação como segue: 50%
para funcionários públicos (25% municipais e 25% estaduais, sendo 5% para membros da polícia
militar indicados pela Secretária de Segurança) e 50% para famílias cadastradas na COHAB-RP (a
maioria advinda da Favela Frangolar do bairro Vila Virgínia). O público alvo foi cadastrado e a
seleção foi realizada por meio de sorteio para cada segmento no final de 1994. Os condomínios 60,
61, 130, 151, 171, 200, 201 e 301 estão enquadrados no programa SH3 e na modalidade Empreitada
Global, constituindo o “Consórcio Habitacional Independência”.
As primeiras unidades do Conjunto Habitacional João Rossi foram entregues em 17 de dezembro de
1994 (2.240 UHs). Devido aos atrasos nas obras, as últimas unidades habitacionais (os antigos blocos
190A, 190B e 190C, que equivalem a 96 apartamentos) foram finalizados apenas em 01/08/1996. O
Consórcio Habitacional Independência manteve-se na realização destas unidades apesar de não
integrarem o programa SH3, como ocorrera nos blocos inicialmente entregues.
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, assim como o “Habite-se” disponibilizado pela Prefeitura
Municipal (nº 000157) foram liberados apenas em 6 de março de 1998, cerca de três anos após a
entrega da maioria dos apartamentos no conjunto habitacional. A petição da averbação foi realizada
em 15 de maio de 1998, tornando registrado a construção do Conjunto Habitacional Professor João
Rossi com 73 blocos de edifícios estritamente residenciais numa área total de 379.152,38 metros
quadrados (Av. 3/45.558. Ribeirão Preto, 08 de julho de 1998).
Como indicado no Registro Geral, a quadra C é desmembrada em três lotes. Em 30/01/2007, foi
liberado o empreendimento Ribeirão Preto B2 no lote 2 (5564,06 m²) e, em 07/012008, o
empreendimento Ribeirão Preto B3 no lote 1 (5.107,05 m²). Estes foram entregues no dia 30/12/2009
com 14 prédios de 4 andares totalizando 224 unidades habitacionais. Foi desenvolvido na modalidade
Empreitada Global, sendo uma das empresas contratadas a ENGESCAV Engenharia e Construções
Ltda. Diferentemente do Conjunto Habitacional Professor João Rossi, o Ribeirão Preto B2/B3
apresentava, desde a entrega à população, equipamentos comunitários: dois centros de convivência,
dois playgrounds e duas quadras poliesportivas. As prestações foram subsidiadas pelo Governo do
Estado e o valor da prestação foi calculado de acordo com a renda familiar, além disso, o mutuário
apresenta até 25 anos para quitar o financiamento.43

43

Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/cdhu-entrega-224-apartamentos-emribeirao-preto/>. Acesso em: 22 abr .2017.
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Em relação ao arruamento, no Conjunto Habitacional Professor João Rossi é bem marcada a
hierarquia das vias projetadas, conformando uma via central (Avenida Lygia Latuf Salomão), que
perpassa todo o conjunto ligando-o aos bairros vizinhos, e vias de menor dimensão voltadas para a
circulação interna ao conjunto. As principais vias de acesso interno e externo a esse conjunto são: R.
da Pedreira, R. da Fazenda, R. da Creche, R. Antônio Frederico Ozanam, R. do Bosque, R. Antonio
Rodrigues de Almeida, R. Radialista Washington Luís Perin e Av. Lygia Latuf Salomão.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi . Implantação com a indicação dos antigos blocos no conjunto e a
quadra C. Elaboração de Halda (2017).

Conforme a imagem da planta cadastral de implantação das unidades habitacionais do conjunto
“Ribeirão Preto B”, obtida com a CDHU-RP na visita realizada por Amanda Halda em seu escritório
regional, observa-se que não há indicações de compartimentação dos edifícios. Contudo,
posteriormente, como pode ser observado na foto a seguir, os condomínios foram fragmentados e
subdivididos por grades e muros, consolidando, assim, pequenos condomínios, com acessos,
manutenção e administração próprios.
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Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Antigo Bloco 265B na Avenida Lygia Latuf Salomão. Fonte: Amanda
Halda, 2017.

No projeto também estavam previstos estacionamentos em cada bloco e algumas vias foram
projetadas com uma faixa de estacionamento. A relação, dentro dos condomínios, de vagas e unidades
habitacionais atendia à proporção de 1:2.
A constituição dos bolsões de estacionamento ocorreu de forma distinta entre os blocos, na maioria
dos casos os próprios moradores desenvolveram coberturas com telha metálica. Independentemente
disto, a maior parte da superfície dos lotes do Conjunto Habitacional Professor João Rossi é
constituída por áreas livres destinadas aos estacionamentos.
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Conjunto Habitacional Professor João Rossi. Vista de um estacionamento do antigo Bloco 130, Fonte: Halda, 2017.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi. Estacionamento na Rua Rad. Washignton Luís Perin. Fonte: Halda, 2017.
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O projeto arquitetônico do Conjunto Habitacional Professor João Rossi é de autoria de uma equipe
de arquitetos da CDHU: Admar Marques da Silva Filho, Luiz Flávio Gaggetti, Mônica Teófilo
Drucker, Renato Mario Daud e Vitor Augusto dos Santos. (CROSTA, 2000). Neste empreendimento,
são 73 blocos de 4 pavimentos (térreo mais 3 andares), sendo 8 apartamentos por andar. Cada bloco
é constituído por duas lâminas articuladas por duas caixas de escadas.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Vista externa do antigo Bloco 61B (Rua da Fazenda n. 395-D). Fonte:
HALDA, 2017.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Antigo Bloco 61B. Fonte: HALDA, 2017.
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No que se refere às unidades de habitação foram desenvolvidos em três tipos. O VG22A é o mais
utilizado (presente nos blocos 30, 61, 130, 151, 201 e 301), o VG22B é utilizado nos blocos 171 e
200 e o V133A, apenas no bloco 190.
O VG22A (45,74 m²) é composto por seis ambientes (sala, cozinha, dois dormitórios, banheiro e área
de serviço). Neste tipo há uma tentativa de adotar a proposta moderna de integração dos espaços
internos já que a parede de separação da sala e da cozinha é substituída por uma bancada. O VG22B
(45,36 m²) é semelhante ao VG22A (dois quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e sala),
entretanto não há a bancada visto que o banheiro realiza a separação entre sala e cozinha. O VI33A
(62,68 m²) apresenta oito ambientes (três dormitórios, cozinha, área de serviço, banheiro, sala e hall),
introduzindo igualmente a separação dos espaços da sala e da cozinha por uma bancada.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Planta tipo VG22A. Fonte: CDHU.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Corte tipo VG22A. Fonte: CDHU.
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Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Planta tipo VG22B. Fonte: CDHU.

Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Corte tipo VG22B. Fonte: CDHU.
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Conjunto Habitacional Professor João Rossi: Planta tipo VI33A. Fonte: CDHU.

No que tange ao sistema construtivo foram utilizados blocos de concreto, a cobertura de duas águas
foi realizada com telhas francesas e as paredes foram chapiscadas e pintadas externamente com tinta
látex. Internamente, as unidades foram entregues pintadas e sem revestimento interno, inclusive na
cozinha, áreas de serviço e banheiro (CROSTA, 2000).
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4.2.2.3. Conjunto Habitacional Jardim Paiva I
O Conjunto Habitacional Jardim Paiva I localiza-se na zona oeste, próximo dos bairros Jamil Curry,
Jardim Doutor Paulo Gomes Romeo, Planalto Verde, Jardim Arlindo Laguna e Parque Residencial
Emir Garcia. A gleba, originária da antiga Fazenda Baixadão, teve parcelamento urbano
(aproximadamente 99,3 ha), já no domínio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (matrícula
95.021), sendo loteada em 24 de fevereiro de 2000 com os 2.095 lotes matriculados com registro da
hipoteca em 16 de fevereiro de 2001. Dessa maneira, a área não foi doada à CDHU e, sim, hipotecada
como foi observado nos documentos da CDHU-RP referente ao empreendimento.

Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação da região próxima ao Conjunto Habitacional Jardim Paiva I. Fonte:
Google Earth, março de 2017, com intervenção de Halda (2017).

Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I. Fonte: Google Earth, maio
de 2017, com intervenção Halda (2017).
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A CDHU firmou um convênio (nº 1.2.00.00/1.0.00.00/172/98) com o município de Ribeirão Preto
em 02/07/1998, onde estava determinado o repasse de recursos financeiros da CDHU (do programa
HABITETO) para o município visando à produção de 2.095 unidades de habitação na tipologia TI
24C sob o regime de autoconstrução no empreendimento denominado “Ribeirão Preto D”. O prazo
de execução da obra seria de 24 meses a partir da emissão das ordens de serviços e o prazo de vigência
do convênio seria de 30 meses a partir da assinatura do contrato. Sendo o terreno do empreendimento
de domínio do município, este foi o responsável pela comercialização dos lotes por meio da COHABRP. O custo da infraestrutura também seria incluído no valor a ser pago pelos beneficiários sendo o
carnê de cobrança emitido no início da construção do conjunto. O sorteio público para a identificação
das unidades referente a cada família beneficiária só deveria ser realizado após a conclusão das obras.
Com vários atrasos resultantes dos procedimentos administrativos, em 22/05/2000, a administração
municipal determina que as 2.095 unidades habitacionais referentes ao Conjunto Habitacional
“Ribeirão Preto D” fossem construídas pelos próprios mutuários beneficiários do Programa Cesta
Básica de Materiais de Construção (CMC) em regime de mutirão, em três etapas.44
Em 19/07/2002, a Prefeitura Municipal desenvolve uma minuta de rati-retificação do convênio nº
1.2.00.00/1.0.00.00/172/98, indicando a doação dos 569 lotes à CDHU, assim como a
responsabilidade da companhia a partir de então com a comercialização e administração da Carteira
de Mutuários. Assim, devido à doação do terreno, este não mais integraria o custo das unidades de
habitação, com aprovação da Câmara Municipal, definindo, ainda, a obrigatoriedade da CDHU em
transferir os lotes aos mutuários. O valor referente aos gastos com infraestrutura das áreas comuns e
individuais dos 569 lotes deveria ser ressarcido pela CDHU.

Imagem aérea de Ribeirão Preto com a indicação da área primeira entrega do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I.
Fonte: Google Earth, maio de 2017, com intervenção de Halda (2017).

Em relação ao arruamento da primeira entrega do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I, a hierarquia
no sistema viário projetado pode ser identificada: as Avenidas Renê Oliva Strang e Teotônio Vilela
possibilitam a ligação com a malha urbana principal e as outras vias desenvolvem, principalmente, o
trânsito interno, enquanto vias locais.

44

(CDHU. Produção Habitacional da CDHU. Disponível em:
<http://www.cdhu.sp.gov.br/producao-new/producao-habitacional.asp?Pag=producaohabitacional&DestHab=1&municipio=412&Nome=RIBEIRAO%20PRETO >. Acesso em: 15 dez. de 2017).
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No Conjunto Habitacional Jardim Paiva I também se reproduziu a mesma situação periférica
identificada em relação à Vila Virgínia e, ainda atualmente, a carência de equipamentos persiste. Na
foto abaixo é indicada essa localização à margem da mancha urbana em 2004. É importante destacar
que nesse ano já havia sido entregue cerca de metade das unidades deste empreendimento e muitas
delas já estavam sendo ocupadas pelos moradores.

Imagem aérea de Ribeirão Preto em 2004 com a indicação do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I em 2004. Fonte:
foto aérea tirada do Google Earth, com intervenção de Halda (2017).

Implantação com a numeração das quadras do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I (1ª entrega). Elaboração Halda
(2017).
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As informações obtidas sobre o projeto de implantação da unidade de habitação no lote de
aproximadamente 200m² referem-se à presença de recuos tanto laterais como frontal e à separação
entre as habitações por meio de uma mureta. Entretanto, na visita em campo realizada em conjunto
com Amanda Halda, em 2017, notou-se uma diversidade de soluções adotadas tais como a presença
de habitações sem recuo frontal, de muros e de grades.
No Conjunto Habitacional Jardim Paiva I desenvolveu-se o tipo TI24C correspondente ao projeto de
autoria de Wilson Ceccon (dezembro de 1994): casa térrea isolada. A área inicial construída é de
39,57m² e a útil é de 36,15m². É possível realizar ampliações constituindo uma área final de
construção de 59m² e útil de 54,11m². A versão 2 desse tipo, que é a mais utilizada pela Companhia
atualmente (CDHU, 1997) apresenta: fundação direta, alvenaria em blocos cerâmicos ou de concreto,
revestimento externo, revestimento interno quando a alvenaria for de bloco cerâmico comum,
cobertura de telha cerâmica com estrutura de madeira, pintura em látex interna e externa com estudo
cromático para fachadas e esquadrias de aço, sendo no litoral em alumínio ou PVC. A unidade
habitacional é constituída por sala, dois dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço (externa).

Conjunto
Habitacional
Jardim Paiva: Planta tipo TI24C à esquerda e adaptada para deficiente físico à direita. Fonte: CDHU.

Nas primeiras 569 UHs do Conjunto Habitacional Jardim Paiva I adotou-se o processo construtivo
GETHAL, com as paredes em concreto celular. O concreto celular estrutural é composto pelos
mesmos materiais do concreto tradicional, além de um aditivo concentrado que proporciona bolhas
de ar de dimensões milimétricas. Desta maneira, o material apresenta massa específica menor e fácil
manipulação45. A segunda etapa ocorreu com método tradicional e, na terceira, utilizou-se um
processo similar ao GETHAL. A opção pelo concreto celular gerou algumas dificuldades, pois os
mutuários não apresentavam conhecimentos específicos sobre este processo, levando a atrasos na
obra, conforme documentos fornecidos pelo escritório regional da CDHU, em Ribeirão Preto.
Assim como o Conjunto Habitacional CECAP Vila Virgínia, as habitações do Conjunto Habitacional
Jardim Paiva I sofreram modificações consideráveis que foram além da colocação de muros e portões
fechados, incluindo a transformação da casa térrea em sobrado e/ou da habitação em comércio.

45

Disponível em: http://gethal.com.br/tecnologia-em-concreto/, in HALDA (2017).
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Conjunto Habitacional Jardim Paiva I. Habitação na Rua Lídia Hidalgo Granato, com destaque para a
marcação dos blocos de concreto na fachada. Fonte: Halda (2017).

Uma síntese tipólogica pode ser observada nos quadros a seguir, com a sistematização de dados
sobre os diferentes tipos empregados no conjunto:

EMPREENDIMENTO

Nº DE
UNIDADES

TIPO

ÁREA (M²)

DATA DE
INÍCIO

DATA DE
ENTREGA

CECAP Vila Virgínia

104

A
BeC

57,37
57,50

Ribeirão Preto B4/B5/B6

1056

VG22A

45,74

15/01/1991

Ribeirão Preto B1/B2/B3

608

VG22A

45,74

15/01/1991

17/12/1994

Ribeirão Preto B1/B2/B3

576

VG22B

45,36

15/01/1991

17/12/1994

Ribeirão Preto B4/B5/B6

32

VI33A

62,68

15/01/1991

01/08/1996

Ribeirão Preto B1/B2/B3

64

VI33A

62,68

15/01/1991

01/08/1996

Ribeirão Preto D

569

TI24C

39,57

01/07/1998

05/02/2002

01/01/1967
17/12/1994

Relação entre os casos de estudo e tipos adotados. Elaboração: Halda (2017). Versão final Maria Alice Messias.
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VILA VIRGÍNIA

PROFESSOR JOÃO
ROSSI

JARDIM PAIVA I

ÓRGÃO EXECUTOR

CECAP

Codespaulo/CDHU

CDHU

FONTE DE RECURSOS

CEESP (Caixa Econômica
do Estado de São Paulo)

ICMS-Habitação

ICMS-Habitação

PROGRAMA

CEE

MODALIDADE DE
CONSTRUÇÃO

Empreitada Global

SH3 (2.240 UHs)
Não integram nenhum
programa (90 UHs)
Empreitada Global

TERRENO

Estado

Doação da Fazenda do
Estado de São Paulo a
Codespaulo

EDIFICAÇÃO

Construtora Balbo

Consórcio Independência

ESCOLHA DOS
FUTUROS MUTUÁRIOS

Lista de inscritos enviada
por sindicatos e havia
critérios de escolha

Sorteio a partir da lista de
inscritos existente na
COHAB-Ribeirão Preto

Habiteto/ Pró-Lar
Mutirão
Inicialmente da Prefeitura e
doado para a CDHU após a
construção das UHs a fim
de serem comercializadas
Mutuários

DATA DE ENTREGA

01/01/1967

17/12/1994 (2.240 UHs)
1/08/1996 (96 UHs)

5/02/2002 (569 UHs)
7/11/2003 (187 UHs)
28/05/04 (365 UHs)
18/03/05 (294 UHs)
02/12/06 (119 UHs)
18/05/07 (114 UHs)
21/12/07 (153 UHs)
01/05/08 (76 UHs)
04 /08/08(108 UHs)
26/09/08 (110 UHs)

UHS

104

2.336

2.095

TIPOLOGIA

Unifamiliar

Multifamiliar vertical

Unifamiliar

(Casa térrea geminada duas
a duas)
A
B
C
57,37 m²
57,50 m²
57,50 m²

(Lâmina com 4
pavimentos)
VG22A
VG22B
VI33A
45,74 m²
45,36 m²
62,68 m²

TIPO

ÁREA

(Casa térrea isolada)
TI24C

39,57 m²

Dados comparativos entre os casos de estudo. Elaboração HALDA (2017). Versão final: Maria Alice Messias.
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4.3. Ribeirão Preto - Habitação social no processo de planejamento municipal
Um relativo “salto para a periferia” (NEGRELOS, 1998) pode ser observado em Ribeirão Preto,
principalmente a partir de 1979, quando se nota de forma mais nítida a ação de “preenchimento” de
terrenos ao norte da malha urbana através da ação da COHAB-RP. Na sequência observamos quatro
momentos da evolução da mancha urbana compilados por Dos Santos (2017).

Evolução da mancha urbana de Ribeirão Preto – 1960 a 2000. In Dos Santos (2017, p. 140).
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Sobre o processo de planejamento, nos deteremos em analisar leis da década de 1970, vinculadas às
normativas urbanísticas.
Em primeiro lugar, a Lei 3.226, publicada em 02 de dezembro de 1976, estabelece as diretrizes em
instrumento que se denomina “plano diretor de desenvolvimento integrado”, em que se prioriza a
normatização para a “organização territorial, loteamentos, reloteamentos, arruamentos, abertura e
prolongamento de vias, retalhamento de imóveis em geral...”. A lei define as áreas urbana e rural e
tem extensa normatização sobre características do sistema viário, passando, então, para os tipos de
quadras e lotes, limitando-se às suas dimensões. Nenhuma norma está orientada expressamente aos
conjuntos habitacionais promovidos pela COHAB-RP, mas, sim, à atividade loteadora no município,
tanto em área urbana quanto na rural.
Um ano depois, em 15 de outubro de 1977, é publicada a Lei 3.346, uma nova lei do “plano diretor
de desenvolvimento integrado”, que, apesar do mesmo caput, e de simplificar o conceito de expansão
urbana (apenas indicada a distância de 2 km do perímetro do momento), inclui a expansão urbana
junto às áreas urbana e rural como componentes do território municipal e apresenta normativas mais
direcionadas para os procedimentos de loteamento. Agora, a atividade loteadora está tratada de forma
mais técnica e detalhada, considerando uma parte para “o projeto de loteamento e sua aprovação” e
outras duas para “áreas de uso público” e “áreas verdes e institucionais”, o que não ocorria na lei de
1976, pois esta apenas indica “áreas verdes”.
Apesar de ainda bastante marcada pela normativa viária, a lei de 1977 tem, inegavelmente, muita
importância para nossa análise, uma vez que destinou um capítulo ao conjunto residencial. Em ambos
os tipos, R-1 e R-2, está indicado o máximo de 400 unidades habitacionais, seja na tipologia
horizontal unifamiliar seja na vertical multifamiliar, variando o tamanho da gleba; no R-2, com glebas
maiores, se obriga a apresentação de projeto de parcelamento (com reservas mínimas de áreas
comuns).
ARTIGO 58 - Define-se como Conjunto Residencial uma ou mais edificações,
isoladas ou agrupadas, vertical ou horizontalmente, de espaços e instalações de
utilização comum, caracterizados como bens em condomínio do conjunto,
compreendendo duas subcategorias: R-1 e R-2.
ARTIGO 59 - O conjunto residencial do tipo R-1 é aquele que tem gleba ou área de
lote resultante de arruamento aprovado igual ou inferior a 20.000 (vinte) metros
quadrados ou aquele com 400 (quatrocentas) habitações ou menos...
ARTIGO 60 - O conjunto residencial do tipo R-2 é aquele que tem área de gleba,
lote ou lotes superior a 20.000 (vinte mil) metros quadrados ou aqueles com mais de
400 (quatrocentas) habitações, devendo atender as seguintes disposições:
I - O projeto do conjunto terá como parte integrante o plano de parcelamento do solo,
segundo o disposto nesta lei, excetuando o previsto para os percentuais destinados à
área verde, institucional e vias de circulação que terá o tratamento previsto neste
capítulo.

As definições para as edificações também estão detalhadas no capítulo, sejam blocos agrupados
horizontal ou verticalmente, sejam casas isoladas ou geminadas duas a duas, referentes ao artigo 59:
V - As edificações do conjunto obedecerão as seguintes disposições:
1 - No caso de blocos de habitações agrupadas horizontalmente;
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a) cada fachada do bloco não poderá ultrapassar a dimensão máxima de 50
(cinquenta) metros lineares;
b) a distância mínima entre 2 (dois) blocos será de 10 (dez) metros;
c) a frente mínima de cada unidade habitacional será de 6 (seis) metros;
2 - No caso de habitações isoladas, ou agrupadas duas a duas, a distância mínima
entre 2 (duas) unidades habitacionais ou grupos será de 6 (seis) metros;
3 - No caso de bloco de habitações agrupadas verticalmente, a distância mínima entre
02 (dois) blocos será de 10 (dez) metros, sendo que cada fechada do bloco não poderá
ultrapassar a dimensão máxima de 50 (cinquenta) metros lineares;
3.1. Os recuos dos blocos quanto às divisas com terceiros será igual a metade da
altura total do edifício obedecendo um mínimo de 5 (cinco) metros;

E, para o artigo 61, as edificações se indicam como segue:
1 - No caso de blocos de habitação agrupados horizontalmente:
a) cada fachada do bloco não poderá ultrapassar a dimensão máxima de 50
(cinquenta) metros lineares;
b) a distância mínima entre 2 (dois) blocos será de 10 (dez) metros;
c) a frente mínima de cada unidade habitacional será 6 (seis) metros;
2 - No caso de habitações isoladas, ou agrupadas duas a duas, a distância mínima
entre elas será de 6 (seis) metros;
3 - No caso de blocos de habitações agrupadas verticalmente, a distância mínima
entre 2 (dois) blocos será de 10 (dez) metros, sendo que cada fachada do bloco não
poderá ultrapassar a dimensão máxima de 50 (cinquenta) metros lineares;

A lei assume claramente as orientações de projeto, o que se verifica de forma expressa em relação
aos tipos de acessos nos conjuntos habitacionais:
VI - Os acessos às edificações do conjunto somente poderão ser feitos através de via
particular interna ao conjunto, ficando vedado o acesso direto pela via oficial de
circulação;
VII - Não poderá existir ligação entre 2 (duas) vias oficiais por uma via de trânsito
interno, sem que esta tenha pelo menos uma deflexão de 90 (noventa) graus;
VIII - As garagens ou estacionamentos quando coletivos poderão ter acesso direto à
via oficial de circulação desde que obedeça as restrições do item VII e quando
individuais, somente poderão ter acesso pelas vias de trânsito interno;

Por fim, a Lei 3.563, publicada em 26 de dezembro de 1978, tem caráter mais direcionado, uma vez
que, apesar de denominar-se “plano diretor de desenvolvimento integrado”, está orientada à
“organização territorial – zoneamento industrial – objetivos, definições, classificação, subdivisão,
uso do solo”, indicando o tipo de zonas de atividades industriais, definindo dois distritos industriais
(Ribeirão Preto e Guatapará) e classificando as indústrias (perigosas, nocivas, incômodas e inócuas).
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É interessante que, sem qualquer justificativa ou articulação interna, a lei indique no inciso V, do art.
2.º, Zonas Especiais, definidas como “áreas que apresentam características peculiares, sujeitos a
legislação especial quanto ao seu uso e aproveitamento do solo”, indicando zonas especiais que têm,
inclusive, tangência com a questão ambiental, muito provavelmente em função dos impactos das
atividades industriais que têm centralidade na normativa da lei. São zonas especiais áreas de faixas
de recreação e proteção urbana; das zonas especiais de abastecimento, do aeroporto, do Parque
Permanente de Exposições; fluvial; de Bonfim Paulista; de expansão de Guatapará; e de recreação de
Guatapará (lembrando que este distrito tem destinação industrial).
No que tange ao zoneamento industrial, a Lei 3.928, de 10 de junho de 1981, foi a única lei à qual
tivemos acesso até o momento, com novas orientações para a localização e classificação industrial
bem como para o tema dos distritos industriais.
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5. BAURU46
Bauru encontra-se no conjunto composto por um grande número de cidades fundadas no final do
século XIX, entre 1890 e 1900, quando cerca de 40 municípios foram criados no estado de SP
(GHIRARDELLO, 1992, p. 37)
O município de Bauru foi criado em 1896, já nos tempos da República, depois de 40 anos de ação
dos compradores das terras da região em 1856, que investiram em um povoado que já se chamou
Bauhru (FERRAZ, 2003, p. 6), vinculado ao município Espírito Santo da Fortaleza. Essa já pode ser
considerada uma ação imediata após a Lei de Terras, de 1850, uma vez que “foram enquadradas
como devolutas a maioria das terras do ocidente paulista, [estando], portanto em plena
disponibilidade para serem negociadas.” (FERRAZ, 2003, p. 7), desprezando-se e massacrando-se
as culturas indígenas vivendo no território.
A partir daí inicia-se o povoamento intenso, para a época, já vinculado à cafeicultura, embora a região
ainda não fosse das primeiras produtoras no sistema cafeicultor paulista de alcance para a economia
brasileira. O povoamento ocorreu com sua manifestação territorial no traçado urbano com a
construção da capela e do cemitério respondendo ao processo analisado por Marx (1991, p. 105):
O velho sistema de criar patrimônios e capelas através da doação de pequenas partes
dos latifúndios persistiu, todavia. No antigo quadro desigual de distribuição das
terras que ressurgiu da mudança profunda imposta pela lei n.º 601, de 1850, às vezes
reforçado em algumas regiões, as costumeiras brechas no sistema fundiário ainda
despontaram como solução, modificadas e revigoradas [...] ao lado das vantagens da
criação ou da tolerância dessas brechas fundiárias, surge agora, justamente, a
oportunidade do negócio: a venda dos lotes a serem oferecidos.

Ghirardello (2010) delimitou, para seus estudos sobre a formação dos patrimônios religiosos
vinculando a análise com a expansão urbana no interior do estado de São Paulo, as regiões de São
José do Rio Preto, onde está Votuporanga, que já analisamos em outra oportunidade juntamente com
Janaina Cucato, em sua dissertação (CUCATO, 2015), Ribeirão Preto (com o município-sede, que
estudamos neste trabalho), Americana e Avaré (região onde se encontra o município de Bauru). Tal
delimitação ocorreu por conta de que, juntamente com a instalação de ferrovias, “quase todas as
cidades foram geradas pela expansão cafeeira do século XIX, guardando algumas características
comuns, como o fato de serem formadas a partir de patrimônios religiosos”. (GHIRARDELLO,
2010, pp. 19-20, no original o sublinhado está em itálico)
Em 1896, quando da fundação da vila de Bauru, com a emancipação administrativa, como sede de
município, deram-se as ações de urbanização entremeadas da ideologia do “melhoramento urbano”
com os ganhos da ação loteadora. O que foi seguido, como modelo, está referido a um tipo de
“retalhamento” de terras do interior paulista, conhecido em São Carlos, nossa sede universitária, e
em outras municipalidades como Votuporanga, que pudemos estudar ao orientar Cucato (2015).
Em Bauru, esse processo inicia antes mesmo da República, com o traçado urbano já num sentido de
“retalhamento” com a forma urbana da quadrícula. (GHIRARDELLO, 1992, p. 55). O modelo do
traçado ortogonal, também conhecido como “xadrez”, “diferentemente daquele que obedece à
topografia natural, favorece o aparecimento de erosões, pelas precipitações torrenciais,

Dados de população para o município de Bauru - 1960 a 1991. – 1960 – 92.099 (FIBGE, 1960); 1970 – 131.936; 1980
– 186.659; 1991 – 261.112 (https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=Cd77).
46
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especialmente em áreas com alguma declividade e solo arenoso” (GHIRARDELLO, 2010, p. 108),
como é o caso do terreno de Bauru (FERRAZ, 2003).
Os arruadores optavam por iniciar o desenho do traçado de uma linha reta, integrante
da divisa do patrimônio. Dela, tomando-se outra reta imaginária ou de divisa, em
noventa graus, determinava-se a quadrícula nas dimensões estabelecidas no código
de posturas da cidade “dona” do município. Se a reta correspondesse à direção nortesul, melhor, pois era essa a orientação considerada mais adequada em função dos
ventos e do sol, como vemos explicitamente citado no código de São José dos
Campos. Certamente, não é uma coincidência o grande número de cidades que
obedecem aos pontos cardeais: Bauru, Agudos, Araraquara, São Carlos, Botucatu,
entre outras. Houve casos em que o arruador buscou, independentemente das divisas,
essa orientação. (GHIRARDELLO, 2010, p. 109)

É de nosso interesse compreender a forma urbana desses municípios do interior paulista, conformada,
no que concerne ao traçado da cidade, através de complexa atuação social e política, por um lado, e,
por outro, construindo uma cultura urbana que se evidencia nas operações de expansão urbana através
da atuação da COHAB-BAURU, por exemplo, reproduzindo a quadrícula nos seus conjuntos
habitacionais, assim como em outros municípios que estudamos.
O liame entre política urbana e habitacional, com suas implicações físico-territoriais, se busca pela
história de cada lugar, de cada cidade, o que contribui para a confirmação de um de nossos objetivos
sobre desvelar o que há de especificidade em cada projeto habitacional nos municípios avaliados. As
determinações gerais vão sendo moldadas localmente, como indica Reis (2000), como já indicamos
nas Notas Metodológicas, no Volume 1, apesar de podermos identificar o quadro mais amplo da
história urbana no Brasil e no estado de São Paulo. Nesse sentido, reforçamos, com Marx (1991), a
partir de Monbeig47,
[...] apontando a forma de ocupação e de distribuição da terra rural-urbana, bem
como a feição típica de centenas de novos núcleos que têm nítida, simplória e
repetida personalidade, implantados em suaves declives, com planta em tabuleiro de
xadrez dominado pela igreja matriz e seu largo, apresentando feição típica de
fundações de um outro tempo, da república, do Estado que se remodelava, agora
separado da Igreja, e de um outro sistema de aquisição e de transmissão da terra,
agora já assentado e triunfante. Apoiado na rede ferroviária, aparece um novo tipo
de traçado, mais geométrico e atento à orientação, à forma e ao tamanho do seu
módulo: o lote para ser vendido. (MARX, 1991, pp. 105-106)

Passamos, então, às ações na ideologia da “modernização urbana”, mais complexa do que a do
“melhoramento”, uma vez que aquela responde com arquitetura e novos “estilos”, enquanto esta se
dedica preferencialmente ao tratamento do “chão” do lugar - usando a terminologia de Marx (1988),
que expressa de forma precisa e lúdica a ação sobre o retalhamento do território no processo de
urbanização.

47

Murillo Marx cita a edição de 1984 de Pioneiros e fazendeiros de São Paulo, com a qual também trabalhamos,
particularmente nas orientações de Cucato (2015), sobre a urbanização em Votuporanga, e de Aline Passos Scatalon, em
processo de escrita de sua dissertação no momento de fechamento desta tese, sobre a relação entre a expansão urbana e a
produção habitacional em Presidente Prudente, de 1964 a 1996.
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Bauru tem intenso crescimento com reflexo na malha viária, a partir do início do século XX,
sobretudo na articulação econômico-territorial viabilizada pela extensão da rede ferroviária que
alcança o centro-oeste do estado de São Paulo: Estrada de Ferro Sorocabana (1905) e a Companhia
Paulista de Estradas de Ferro (1910), nossas conhecidas quando estudamos Campinas. Mas, outra via
férrea, partindo de Bauru até Corumbá, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cujas obras iniciaram
em 1906, ao adensar a infraestrutura ferroviária justamente em Bauru, contribui para fazer da cidade
um dos maiores polos de entroncamento ferroviários do país.
As construções de novos equipamentos (novo edifício da Câmara Municipal, Fórum, Santa Casa de
Misericórdia, Beneficiência Portuguesa, Grupo Escolar, Ginásio, Externato, Teatro São Paulo), novos
edifícios para as atividades bancárias, de comércio e de indústria, e as novas residências, todos
marcados pelo “Ecletismo” na arquitetura, articulados à ampliação e modernização do sistema viário,
vão constituindo um conjunto de novos componentes urbanos que transformam progressivamente a
feição da cidade até a virada para os anos 1930. Na década de 1930, ocorrem tanto novas construções
quanto importantes reformas com demolições, atendendo a um novo “estilo”, o art déco, como foi a
da Estação Sede da Ferrovia Noroeste do Brasil, entre 1935 e 1939 (FERRAZ, 2003).
Já a partir da década de 1940, uma marca da urbanização será o investimento mais direcionado à
indústria, particularmente a da construção civil e, do ponto de vista econômico-territorial, a
diminuição de investimentos na rede ferroviária que já se prenunciava (FERRAZ, 2003) e foi
amplificada em meados da década de 1950, especialmente com JK e os investimentos rodoviários e
na abertura da implantação da indústria automobilística estrangeira no país – e mesmo nos
investimentos na indústria de veículos nacionais.
Na década de 1950, a SAGMACS, em trabalho de 1954, para planejamento do estado de São Paulo,
indica uma região para Bauru e outra para Botucatu. Já, em 1962, no II PAGE, a divisão regional
engloba Bauru com Botucatu, e em 1967, o Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos (CPEU), da
FAU-USP, traça um limite diferente para a região de Bauru48, sendo notável a polarização exercida
por Bauru nas três propostas apresentadas por Tavares (2015).
Tal notoriedade de Bauru pode ser detalhada ao verificarmos que o CPEU realiza o “Projeto de Plano
Diretor de Bauru”, para a Prefeitura Municipal, com data indicada em todas as plantas de 29 de junho
de 1967, ou seja, durante a realização do plano regional o CPEU elaborava as diretrizes de
planejamento municipal para Bauru. Essa articulação de trabalhos do CPEU em 1967 nos auxilia na
compreensão do caráter extensivo que denota da análise do Plano Diretor de Bauru, pois uma grande
parte inicial contém rica quantidade de dados, informações e cartografia tanto regional quanto
municipal, com método de articulação da história municipal como polo regional. (CPEU, 1967)49

48

Ver TAVARES (2015, p. 116) os mapas da SAGMACS, de 1954, do II PAGE, de 1962, e do CPEU, do trabalho
Regionalização do estado de São Paulo: diretrizes para uma reforma administrativa, de 1967.
49
A fonte documental do Plano Diretor de Bauru, do CPEU, de 1967, está disponível fisicamente na Coleção Especial do
CPEU, na biblioteca da FAU-USP.
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Em 1981, numa nova nomenclatura, a região administrativa de Bauru, foi objeto do “Plano Regional
de Bauru”, promovido pelo governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Economia e
Planejamento, na Coordenadoria de Ação Projetual. O estudo revelou alguns dados quanto a situação
habitacional até então, indicando que o setor habitacional apresentava carências em todo o estado,
considerando como fatores indutores do quadro de carência os resultados dos processos migratórios,
do intenso crescimento populacional e do endividamento do mutuário decorrente do alto custo das
habitações. (BRAGATTO, 2012)
No referido Plano Regional observa-se a orientação de que o setor da habitação fosse inserido no
âmbito de planejamento urbano, considerando o impacto que poderia ter sobre os demais campos de
desenvolvimento urbano, sendo assim de grande importância no planejamento regional e municipal.
Estando ainda sob a vigência do SFH e no regime militar, o Plano ainda indica a necessidade de
melhorar o atendimento à demanda de moradia, principalmente para a população de baixa renda,
apontando como caminho uma relação coordenada entre investimentos do BNH e das prefeituras,
com intervenção das companhias de saneamento. (BRAGATTO, 2012)

5.1. A produção da COHAB-BAURU – Companhia de Habitação de Bauru
A COHAB-BAURU teve sua criação autorizada pela Câmara Municipal pela Lei 1.222, de 01 de
abril de 1966, devendo o Executivo constituir, pela lei das sociedades anônimas, uma sociedade de
economia mista. A constituição efetiva da companhia ocorreu com a escritura pública de 24 de
setembro de 1966, e a área de atuação da empresa estava vinculada aos municípios circunvizinhos.
A produção da COHAB-BAURU em outros municípios consta do ANEXO 10 – Quadro da
produção da COHAB-BAURU em outros municípios – 1966 a 2018.
Já a produção de conjuntos habitacionais no município de Bauru pode ser observada no ANEXO 11
– Quadro da produção da COHAB-BAURU no município de Bauru – 1968 a 1995.
Na sequência encontra-se o Mapa “Distribuição dos conjuntos habitacionais no município de Bauru
no período de 1964 a 1989”50, com a indicação da mancha urbana de 1975 e dos conjuntos
habitacionais da COHAB-BAURU selecionados como estudos de caso, além dos casos avaliados do
PAR/CEF, com data posterior (devido à criação do programa em 1999).

50

Elaboração de Marcos E. Ummus/e-Quanta ME, março de 2018.
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5.1.1. Pesquisa Amostral 51
COHAB-BAURU (5 casos: 15,15% do universo de 33 conjuntos entre 1968 a 1995)


Conjunto Habitacional Jardim Redentor I – casas (1968)



Conjunto Habitacional Jardim Redentor II – casas (1973)



Conjunto Habitacional Jardim Redentor III – casas (1980)



Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I e II – casas (1980)



Mutirão Luiz Edmundo Coube – casas (1984)

Sobre a seleção dos casos
o Pré-seleção


Jardim Redentor I, II e III



Jardim Mary Dota



Jardim Ernesto Geisel I, II e III



Vila Tecnológica



Mutirão Luiz Edmundo Coube

- O empreendimento mais antigo data do ano de 1968, e se trata do Jardim Redentor I, com 452
unidades produzidas.
- O maior empreendimento é o Jardim Mary Dota, com 3.638 unidades produzidas e inauguradas no
ano de 1990; seguido dos núcleos Jardim Ernesto Geisel I, II e III, com 2.160 unidades inauguradas
entre os anos de 1980 e 1981.
- Com exceção da Vila Tecnológica, os demais empreendimentos apresentam a mesma tipologia,
unifamiliar horizontal; apesar de apresentar tipologia multifamiliar vertical, que é o centro de nosso
interesse, não selecionamos a Vila Tecnológica pela data de sua implementação após 1995.
- A COHAB-BAURU produziu um número relativamente grande de unidades no município de Bauru,
sendo no total, 18.094.
5.1.2. Casos selecionados


Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III



Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III



Conjunto Habitacioal Mutirão Luiz Edmundo Coube

Para realizar a escolha dos casos estudados foram levados em consideração alguns pontos:

51

Parte dos dados e informações sobre Bauru foi obtida no processo de orientação de pesquisa de Iniciação Científica,
nos anos de 2011/2012 (Yara Boscolo Bragatto/IAU-USP, Bolsista de Iniciação Científica da FAPESP).
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- Data e período de implantação, dado que a COHAB-BAURU é contemporânea à estruturação do
SFH/BNH.
- O Jardim Redentor I foi o primeiro empreendimento produzido pela COHAB-BAURU, datando de
1968, sendo, portanto, parte da primeira fase de atuação da companhia.
- O Jardim Ernesto Geisel possui grandes dimensões, sendo o segundo maior empreendimento
produzido pela COHAB-BAURU, com 2.160 unidades inauguradas entre os anos de 1980 e 1981.
- O Mutirão Luiz Edmundo Coube foi escolhido devido a sua forma de produção diferenciada das
demais.
5.1.2.1.

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III – Localização. Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março de
2018.
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O empreendimento foi realizado em três etapas, sendo o Jardim Redentor I inaugurado em 1968 (462
unidades), Jardim Redentor II em 1973 (661 unidades) e o Jardim Redentor III em 1980 (132
unidades), totalizando 1.255 unidades, apresentando três tipos diferentes de habitação na tipologia
unifamiliar horizontal, com implantação geminada, variando a quantidade de dormitórios: Tipo C (2
dormitórios); Tipo D (3 dormitórios); Tipo E (4 dormitórios).
Ainda é possível observar uma disposição diferenciada das quadras no interior do empreendimento,
gerando ruas estreitas e curtas, não alinhadas, proporcionando uma não continuidade visual,
contribuindo para a conformação de pequenas praças.
Nos projetos fornecidos pela COHAB-BAURU é notável a existência de equipamentos como dois
centros sociais, um grupo escolar, um centro comercial, além de praças.
Nos desenhos técnicos é possível observar o que segue:
Implantação Jardim Redentor I – Com os tipos C, D e E na locação geminada duas a duas.
Implantação Jardim Redentor II - Com os tipos C, D e E na locação geminada duas a duas.
Implantação Jardim Redentor III - Com os tipos C, D e E na locação isolada no lote.
Tipo de habitação “C” com 37,5 m2 de área construída e dois dormitórios.
Tipo de habitação “D” com 45,9 m2 de área construída e três dormitórios.
Tipo de habitação “E” com 54,0 m2 de área construída e quatro dormitórios.

Conjuntos Habitacionais Jardim Redentor I, II e III. Fotos de Yara B. Bragatto, dez/12.
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Conjunto Habitacional Jardim Redentor I – Implantação, com os tipos C, D e E, na locação geminada. Fonte: COHABBAURU.

Conjunto Habitacional Jardim Redentor II – Implantação, com os tipos C, D e E na locação geminada. Fonte: COHABBAURU.
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Conjunto Habitacional Jardim Redentor III - Implantação, com os tipos C, D e E, na locação isolada no lote. Fonte:
COHAB-BAURU.
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A) Tipologias habitacionais


Tipologia Unifamiliar Horizontal – Tipo C (2 dormitórios)

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III. Tipo C (2 dormitórios). Fonte: COHAB-BAURU.

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III – Esquema tipológico, Tipo C (2 dormitórios). Elaboração Soyani
Tardiolli.
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Tipologia Unifamiliar Horizontal – Tipo D (3 dormitórios)

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III. Tipo D (3 dormitórios). Fonte: COHAB-BAURU.

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III – Esquema tipológico, Tipo D (3 dormitórios). Elaboração Soyani
Tardiolli.

547



Tipologia Unifamiliar Horizontal – Tipo E (4 dormitórios)

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III. Tipo E (4 dormitórios). Fonte: COHAB-BAURU.

Conjunto Habitacional Jardim Redentor I, II e III – Esquemas tipológicos, Tipo E (4 dormitórios). Elaboração Soyani
Tardiolli.
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5.1.2.2. Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III

Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel – Localização. Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março de 2018.
O detalhe demarcado refere-se ao Jardim Ernesto Geisel I.

O Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel também foi dividido em três partes, inauguradas com
um intervalo de tempo menor comparativamente ao Jardim Redentor. Os empreendimentos Jardim
Ernesto Geisel I e II foram inaugurados em 1980, com 880 e 1.112 unidades respectivamente. O
Jardim Ernesto Geisel III foi inaugurado em 1981 com 248 unidades, totalizando 2.240 unidades.
Foi possível identificar a existência de três variações tipológicas, no interior da tipologia unifamiliar
horizontal, em habitações com dois, três e quatro dormitórios. As locações nos lotes ocorrem
geminadas duas a duas e isoladas no lote. Foi previsto um conjunto de equipamentos, ou áreas
destinadas a equipamentos, como um centro de saúde, um centro social urbano, uma creche, uma
igreja, um centro comercial, além de praças e a conversão de uma habitação em plantão policial.
Esse empreendimento é o segundo maior realizado pela COHAB-BAURU no município e apresenta
grandes dimensões territoriais. Localiza-se em uma região periférica e muito próxima ao campus da
UNESP (implantado posteriormente) e ao Hospital Estadual.
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Conjuntos Habitacionais Ernesto Geisel I e II. Fotos de Yara B. Bragatto, dez/2012.
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Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III – Implantação, nas locações isoladas no lote e geminadas duas a duas. Fonte: COHAB-BAURU.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III. Tipo com 33,75 m2 de área construída e 2 dormitórios, com a
indicação de ampliação para três dormitórios– Fonte: COHAB-BAURU.

Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III – Esquema tipológico. Tipo com 33,75 m2 de área construída e
dois dormitórios com indicação de ampliação para três dormitórios – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III. Tipo com 47,19 m2 de área construída e três dormitórios –
Fonte: COHAB-BAURU

Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III – Tipo com 47,19 m2 de área construída e três dormitórios
Esquema tipológico – Elaboração Soyani Tardiolli.
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Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III. Tipo com 48,25 m2 de área construída e quatro dormitórios.
Fonte: COHAB-BAURU.

Conjunto Habitacional Jardim Ernesto Geisel I, II e III – Esquema tipológico. Tipo com 48,25 m2 de área construída e
quatro dormitórios. – Elaboração Soyani Tardiolli.
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5.1.2.3. Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube

Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube – Localização. Elaboração de Marcos Ummus/e-Quanta, março
de 2018. Notar o conjunto do PAR, Orquídeas I e II, à esquerda (cotejar com o detalhe mais adiante).

O Mutirão Luiz Edmundo Coube foi inaugurado em 1984, com 88 unidades, prevendo a instalação
de um centro social urbano, uma área de interesse social não definida em projeto e área de lazer. O
empreendimento apresenta apenas uma tipologia de habitação, a unifamiliar horizontal, com apenas
um tipo com área construída de 41,25 m2, compreendidos em habitações de dois dormitórios, no tipo
de locação isolada no lote.
No próprio projeto fornecido pela COHAB-BAURU, o empreendimento aparece como “Anexo ao
Parque Bauru e Jardim das Orquídeas”, configurando, dessa maneira, um empreendimento pequeno
em uma área dotada de infraestrutura básica em seu entorno.
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Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube. Fotos de Yara B. Bragatto, dez/12
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Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube – Implantação – Fonte: COHAB-BAURU.
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A) Tipologias habitacionais

Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube. Tipo com 41,25 m 2 de área construída e dois dormitórios. Fonte:
COHAB-BAURU.

Conjunto Habitacional Mutirão Luiz Edmundo Coube – Esquema tipológico. Tipo com 41,25 m2 de área construída e
dois dormitórios. Elaboração Soyani Tardiolli.
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5.2. Bauru - Habitação social no processo de planejamento municipal
Interessa-nos ampliar, ainda que brevemente, algumas questões presentes no Plano Diretor de Bauru,
realizado pelo CPEU-FAU-USP, em 1967, por demanda da Prefeitura Municipal de Bauru,
enquadrando-o, por um lado, pelo ambiente de proposições de diretrizes para a reforma administrativa
do estado de São Paulo indicadas pelo próprio CPEU e, por outro, pela sua articulação, ainda que
tênue, com as atividades de produção habitacional pela COHAB-BAURU.
O CPEU está indicado no início do Plano como “Órgão anexo à Cadeira n. º19 – Planejamento I e II
(1.ª e 2.ª partes), sob a direção de Lauro Bastos Birkholz e Brenno Cyrino Nogueira aparece como
“Instrutor em RDIDP”.

Vale indicar, com o objetivo de registro de um grupo de profissionais composto por membros de uma
cultura técnica que atuou ou em setores públicos de habitação ou na universidade (ou em ambos), a
equipe do CPEU indicada nos créditos: a direção é de Lauro Bastos Birkholz e os membros-arquitetos
são Arnaldo A. Martino; Brenno Cyrino Nogueira, Jurandyr Bueno Filho e Maria Sampaio Tavares
(cuja dissertação orientada por Ermínia Maricato, sobre o Conjunto Habitacional José Bonifácio tem
sido muito importante para nossos estudos e o utilizamos na seção sobre a COHAB-SP). Os membrospesquisadores são: Marcos de Azevedo Acayaba, Murillo Marx (este, ainda estudante, se graduaria
no ano seguinte e, em 1980, defende seu Mestrado sobre a cidade no Brasil), Regina Soares Pontes,
Nair Shimizu, Satiko Outi Nakata, Edson Belmeister, José Ricardo de Carvalho, Michael Lieders,
Yoko Neguro, Maria da Penha Pereira Nobre, Mitiko Morigoshi.
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A comissão técnica do Plano esteve composta por representantes de entidades e órgãos públicos da
administração direta e indireta de Bauru, em sua grande maioria engenheiros, com a coordenação
geral do engenheiro José da Silva Martha Filho. Após a coordenação, o primeiro nome é do
representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, engenheiro Luiz
Edmundo Coube (que dá nome a um de nossos casos estudados, o conjunto habitacional produzido
na forma de mutirão). Pela COHAB-BAURU, aparecem o engenheiro Otávio Ruzi, o bacharel Abílio
Pinheiro Chagas e Carlos Araújo Souza.
Além da equipe técnica há um conjunto de personagens reunidos num conselho consultivo, oriundos
de diversas organizações sociais, políticas e de representações corporativas (como Rotary Clube,
Senai e Sesi, Câmara Municipal, entre outros).
A estrutura do plano é muito detalhada e como não há, ao contrário do plano para Campinas, análises
e orientações ou diretrizes diretamente vinculadas à política habitacional, nem sequer a menção da
COHAB-BAURU como operadora do sistema vigente, nos limitaremos a indicar a estrutura geral e
apontar a localização muito tópica da questão habitacional.
Depois de uma introdução, passa-se ao item 2 - levantamentos básicos para o planejamento, com uma
excelente cartografia sobre a região, o município, a evolução urbana e a área urbana.
Os itens 3, 4 e 5 foram reservados para um detalhado plano geral de organização regional, de
organização municipal e de organização urbana, onde estão o zoneamento e a proposta da lei do plano.
A lei, apesar da indicação de junho de 1967 na cartografia do plano, recebeu o título Plano Geral de
Organização Urbana de Bauru, com a indicação do n.º 1.365 e a informação sobre sua “aprovação”
na data de 03 de julho de 1968 e publicação no Diário Oficial em 10 de julho de 1968; na sequência
aparece o item 6 referindo-se ao sistema viário.
O item 7 tem interesse particular por tratar das áreas habitacionais, indicando 4 “faixas de densidade”
relacionadas com a tipologia viária e com a implantação de “unidades residenciais” cada uma delas
composta por, em média, 6 quadras. As tipologias habitacionais estão relacionadas às faixas de
densidade:




ZR1, 200 a 250 hab/ha e ZR2, 150 a 200 hab/ha – habitações unifamiliares isoladas,
geminadas ou agrupadas, multifamiliares e pensões.
ZR3, de 100 a 150 hab/ha – habitações unifamiliares.
ZR4, sem indicação quantitativa de densidade – unidades residenciais isoladas, o que
poderia ser entendido como a zona destinada às faixas de renda mais elevadas, em que
nem sequer se limita a densidade, uma vez que é conhecido que as elites demandam
densidades baixas.

Nos itens 8, 9 e 10 encontram-se as análises para a organização da área comercial central, da área
destinada ao centro cívico e das áreas livres, de recreação, saúde e cemitérios. Ainda na linha de usos
e equipamentos, o item 11 trata da organização das áreas industriais: os distritos industriais
(nomenclatura importante para toda a rede de planejamento integrado orientada pelo SERFHAU).
O item 12 desenvolve o planejamento do equipamento escolar, que é bastante extenso, revelando a
preocupação dos planejadores com o setor, e as diretrizes para a organização dos serviços públicos
são tratadas no item 13. Nesse item vale registrar a proposta da criação do Escritório Técnico de
Planejamento, destacando o caráter retórico do texto e a subliminar leitura das dificuldades políticas
e econômicas de enfrentar o planejamento territorial:
Nas cidades de maior porte, as municipalidades necessitariam se equipar com órgãos
técnicos capazes de se responsabilizarem pela elaboração dos planos executivos de
ampliação dos serviços públicos, de acôrdo com as diretrizes do plano geral de
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organização urbana. Nas atuais circunstâncias, é muito difícil com a antecedência de
15 a 20 anos programar-se a extensão dos serviços de utilidade pública através de
planos executivos, com as previsões das áreas a serem atendidas e os tempos
necessários para a sua execução. A obtenção e as disponibilidades de recursos, suas
destinações previstas nos orçamentos, são variáveis de difícil contrôle. Òbviamente,
dentro dos prazos previstos pelos planos diretores, geralmente de 15 a 20 anos,
poder-se-ão fazer as estimativas do que deveria técnicamente caber a toda
administração municipal, em seus 4 anos de gestão, em têrmos de execução de cada
serviço. Parece-nos mais prático, entretanto que o Escritório Técnico de
Planejamento do município acompanhe atentamente o processo de ocupação urbana
e sôbre êle procure mesmo interferir, através de extensão dos serviços de utilidade
pública. Isto poderá ser feito em cada programa administrativo, por meio do
estabelecimento de prioridades e metas a serem atingidas, juntamente com a
destinação de recursos para tanto. Esta tarefa, aliás, coaduna-se perfeitamente com a
função do Escritório Técnico de Planejamento. (PDB, 1967, s/p)

Será no item 14, com as orientações básicas para a implantação do plano diretor, que as funções do
Escritório Técnico de Planejamento se esclarecerão, estando aí os principais planos que deveriam ser
realizados sob sua coordenação sempre em nível de execução; um deles é o plano para as áreas
habitacionais e habitação popular, já induzindo à compreensão de sua diferenciação tipológica e de
renda. Não há uma menção sequer ao papel da COHAB-BAURU, apesar da indicação inicial da sua
participação na elaboração do plano, fato que é compreensível na dinâmica de execução desse tipo
de trabalho, em que o crédito pessoal muitas vezes é o que conta no registro de trabalho. De todas as
formas, dado o plano ser coetâneo à criação da COHAB-BAURU, assim como com a elaboração dos
planos de desenvolvimento integrado do período em relação à criação de companhias de habitação,
seria de se imaginar que o quadro do SFH/BNH/COHAB-BAURU tivesse um destaque, como vimos
na proposta do PPDI de Campinas.
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APÊNDICE 1 – Quadros da produção da COHAB-SP na Região Metropolitana de São
Paulo – 1965 a 1992.

CONJUNTOS PRODUZIDOS PELA COHAB-SP A PARTIR DE 1964 ATÉ 1992

NOME DO CONJUNTO

MUNICÍPIO

ÓRGÃO PROMOTOR

DATA
INAUGURAÇÃO

AUTORIA

Nº UNIDADES

TIPOLOGIAS

Região Central – 10 conjuntos – 2.004 uh
Conjunto Habitacional Brás III

São Paulo - Móoca

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

228

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás IV

São Paulo - Móoca

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

216

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás VII

São Paulo - Móoca

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

152

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás X

São Paulo - Móoca

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

216

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás I

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1990

COHAB-SP

216

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás V

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1990

COHAB-SP

228

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás VI

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1990

COHAB-SP

76

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás VIII

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1990

COHAB-SP

228

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás II

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1992

COHAB-SP

216

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Brás IX

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1992

COHAB-SP

228

Multifamiliar Vertical

1184

Multifamiliar Vertical

142

Unifamiliar horizontal

Região Oeste - 2 conjuntos – 3.190 uh
1988

Conjunto Habitacional Jardim
Educandário

1987
São Paulo - Butantã

COHAB-SP

COHAB-SP
58

1983

200

Lote

1991

1152

Multifamiliar Vertical

422

Unifamiliar horizontal

32

horizontal/Lote

1990 (carece de
Conjunto Habitacional Raposo
Tavares

São Paulo - Butantã

COHAB-SP

Unifamiliar

1987

confirmação)

horizontal/Embrião

COHAB-SP
Unifamiliar

sem informação

Região Leste – 28 conjuntos – 86.069 uh
Com. Hab. Capitão PM Alberto

São Paulo - São

Mendes/ São Miguel Paulista

Miguel

Com. Hab. Itaquera IV

São Paulo - Itaquera

Com. Hab. Mascarenhas de
Moraes/ Sapopemba

COHAB-SP

1967

COHAB-SP

349

Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP

1968

COHAB-SP

579

Lotes Urbanizados

1000

Unifamiliar horizontal

1979 - 1981

293

Multifamiliar Vertical

1980

260

Multifamiliar Vertical

1000

Unifamiliar horizontal

São Paulo Sapopemba/Vila

1968
COHAB-SP

Prudente

Com. Hab. Prefeito Prestes

São Paulo -

Maia/Guaianazes

Guaianazes

COHAB-SP

COHAB-SP

1975
1980

COHAB-SP

68

Unifamiliar
horizontal/Embrião
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Com. Hab. Padre José de
Anchieta/Itaquera IA
Com. Hab. Padre Manoel da
Nóbrega/Itaquera IB
Com. Hab. Padre Manoel de
Paiva/Itaquera IC + IE

Com. Hab. José
Bonifácio/Itaquera II/III

Com. Hab. Pêssego/Carmo
Com. Hab. Rio Claro

Com. Hab. Teotônio
Vilela/Sapopemba

Sapopemba

Com. Hab. Presidente Juscelino
Kubitscheck/Jardim São Paulo
IA/IIA/IIB

Com. Hab. Sítio dos Franças

1979
São Paulo - Penha

1620

Multifamiliar Vertical

650

Unifamiliar horizontal

6980

Multifamiliar Vertical

3064

Multifamiliar Vertical

1993

192

Multifamiliar Vertical

1980 - 1992

17868

Multifamiliar Vertical

1980 - 1982

1784

Unifamiliar horizontal

COHAB-SP

COHAB-SP
1978

São Paulo - Penha

COHAB-SP

São Paulo - Penha

COHAB-SP

1980 - 1981

COHAB-SP

1981 - 1989

São Paulo - Itaquera

São Paulo - Itaquera
São Paulo - São
Mateus

COHAB-SP

São Paulo Guaianazes

São Paulo - São
Mateus

578

1995

460
1.149

Lotes Urbanizados

COHAB-SP/PROMORAR

1982

COHAB-SP

931

Unifamiliar Horizontal

5240

Multifamiliar Vertical

1982 - 1983
COHAB-SP

COHAB-SP
1983

COHAB-SP/PROMORAR

1982

636

COHAB-SP

1983 - 1985
COHAB-SP

3060

1983 - 1985

COHAB-SP

1983

1181

COHAB-SP

1992 E 1999
São Paulo Guaianazes

1112

COHAB-SP

1994

Branco I e II

Multifamiliar
Vertical/Adensamento

COHAB-SP

1985

Com. Hab. Castro Alves/Barro

Unifamiliar
horizontal/Embrião

1982

Prudente

São Paulo/Sapopemba

COHAB-SP
1980 - 1981

COHAB-SP

São Paulo Sapopemba/Vila

COHAB-SP

COHAB-SP/inclui CDHU (

Unifamiliar
horizontal/Embrião
Unifamiliar
horizontal/Embrião
Multifamiliar Vertical
Unifamiliar
horizontal/Embrião

216

Lotes Urbanizados

920

Multifamiliar Vertical

580
COHAB-SP

Unifamiliar
horizontal/embrião
Lotes

1995 - 2013

378
xxxx

COHAB-SP/PSH - FMH

2002

sem
informação

1984 - 1988
Cidade Tiradentes

São Paulo - Cidade
Tiradentes

COHAB-SP

1984 - 1985

COHAB-SP

1984

Com. Hab. Santa Etelvina

Com. Hab. Itaim Paulista

143

Unifamiliar horizontal

8216

Multifamiliar Vertical

2564
782

Unifamiliar horizontal

COHAB-SP

1992

COHAB-SP

14592

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

1990

COHAB-SP

417

Unifamiliar horizontal

COHAB-SP

1995 - 1996

COHAB-SP

838

COHAB-SP

1996 - 2003

COHAB-SP

137

COHAB-SP

1986

COHAB-SP

107

São Paulo Guaianazes

São Paulo - São
Miguel

Unifamiliar
horizontal/Embrião

Unifamiliar
horizontal/Embrião
Unifamiliar
horizontal/Lotes

Unifamiliar Horizontal

568

Com. Hab. Jardim Nazaré

São Paulo - São

Paulista I

Miguel

Com. Hab. Jardim Nazaré

São Paulo - São

Paulista I/II

Miguel

Com. Hab. Inácio Monteiro

São Paulo Guaianazes

COHAB-SP/Mutirão

1985

COHAB-SP

300

Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP/Mutirão SEAC

1986 ?

COHAB-SP

600

Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP

1987

COHAB-SP

2.072

COHAB-SP

1988

COHAB-SP

411

Unifamiliar Horizontal

1988

COHAB-SP

720

Multifamiliar Vertical

1989

COHAB-SP

Multifamiliar Vertical
Unifamiliar horizontal

São Paulo Com. Hab. São Nicolau

Sapopemba/Vila
Prudente
São Paulo -

Com. Hab. Cintra Gordinho

Sapopemba/Vila

COHAB-SP

Prudente

Com. Hab. Bresser I - V

Conjunto Habitacional Parque
Carrão
Com. Hab. Sítio Conceição

Com. Hab. Jardim dos Ipês

sem
informação

Lotes Urbanizados

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1989 - 1990

COHAB-SP

1044

Multifamiliar Vertical

São Paulo - Mooca

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

320

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

576

COHAB-SP

1997

COHAB-SP

600

Multifamiliar Vertical

COHAB-S

sem informação

COHAB-SP

600

Multifamiliar Vertical

São Paulo Guaianazes
São Paulo Guaianazes

Com. Hab. Jardim das

São Paulo -

Acácias/Lajeado

Guaianazes

Multifamiliar Vertical
Unifamiliar horizontal

Região Norte – 11 conjuntos – 9.716 uh
Conjunto Habitacional Vila Maria

São Paulo - Vila

COHAB-SP/PROMORAR

1980

COHAB-SP

442

Unifamiliar Horizontal

São Paulo - Pirituba

COHAB-SP

1981/1982

COHAB-SP

2.920

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Fernão

São Paulo - Vila

COHAB-SP/PROMORAR

420

Unifamiliar horizontal

Dias

Maria/Vila Guilherme

1060

Multifamiliar Vertical

Conjunto Habitacional Estrada da

São Paulo - Freguesia

Parada

do Ó/Brasilândia

Maria/Vila Guilherme

Conjunto Habitacional Brigadeiro
Eduardo Gomes/Elísio Teixeira
Leite

Conjunto Habitacional Nossa

São Paulo - Freguesia

Senhora da Penha- Bolsões I-II-III

do Ó/Brasilândia

Conjunto Habitacional Vila Nova

São Paulo - Freguesia

Cachoeirinha

do Ó/Brasilândia

Conjunto Habitacional Jardim
Antártica I
Conjunto Habitacional Jardim
Antártica II

Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP

1986

COHAB-SP

425

Unifamiliar Horizontal
Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP/Mutirão

1986

COHAB-SP

334

(333)
Lote Urbanizado (1)
Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

1992

COHAB-SP

1.408

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP/IPREM

1989

COHAB-SP

192

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

1996

COHAB-SP

320

Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP

1997

COHAB-SP

280

Multifamiliar Vertical

São Paulo - Pirituba

COHAB-SP

1997

COHAB-SP

600

Multifamiliar Vertical

São Paulo - Perus

COHAB-SP

sem informação

COHAB-SP

600

Multifamiliar Vertical

São Paulo- Freguesia
do Ó/Brasilândia

Casemiro/Perus

907

São Paulo - Perus

Verde

Conjunto Habitacional Irmãos

COHAB-SP

1.608

Conjunto Habitacional Casa

das Orquídeas/Jaraguá

1982

COHAB-SP

São Paulo -

Conjunto Habitacional Jardim

COHAB-SP/PROMORAR

1987

Santana/Tucuruvi

Sampaio

1983

COHAB-SP

Dumont

das Camélias, Dep. Cantídio

COHAB-SP

São Paulo - Perus

Conjunto Habitacional Santos

Conjunto Habitacional Jardim

1981

São Paulo - Freguesia
do Ó/Brasilândia

Unifamiliar horizontal
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Conjunto Habitacional Nossa

São Paulo - Freguesia

Senhora da Penha

do Ó/Brasilândia

Conjunto Habitacional São Luiz

São Paulo – Divisa
com Guarulhos

COHAB-SP/Mutirão

1988

COHAB-SP/PROMORAR

1982

sem
informação
sem
informação

169

Unifamiliar
Horizontal/Embrião

703

Unifamiliar Horizontal

1368

Unifamiliar horizontal

1274

Multifamiliar Vertical

Região Sul – 11 conjuntos – 9.839 uh

Conj. Hab. Brigadeiro Faria
Lima/Bororé

Conj. Hab. São Luís

1975
São Paulo - Socorro

COHAB-SP

COHAB-SP
1979 - 1981

São Paulo - Campo
Limpo

COHAB-SP

1982

COHAB-SP

703

Unifamiliar Horizontal

1983

COHAB-SP

146

Unifamiliar horizontal

1983

COHAB-SP

268

Unifamiliar horizontal

1983

COHAB-SP

102

Unifamiliar horizontal

COHAB-SP/Adventista I

1989

COHAB-SP

480

Multifamiliar vertical

COHAB-SP/Adventista

1992

COHAB-SP

464

Multifamiliar vertical

1988

COHAB-SP

1400

Multifamiliar vertical

sem informação

COHAB-SP

65

Unifamiliar horizontal

1058

Unifamiliar horizontal

99

Unifamiliar horizontal

COHAB-SP/Mutirão Jardim
Santo Antonio
COHAB-SP/Mutirão Parque
Regina
COHAB-SP/Mutirão Vila
Remo

Conjunto Habitacional

São Paulo - Campo

Adventista

Limpo

COHAB-SP/Adventista II

1988 - 1990

COHABSP/FUNAPS
COHAB-

1992

SP/FUNAPS
PSH

Conj. Hab.Grajaú

São Paulo - Socorro

COHAB-SP

1988

COHAB-SP

82

Unifamiliar Horizontal

Conj. Hab.Jabaquara I/II/III

São Paulo - Jabaquara

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

216

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Jabaquara V

São Paulo - Jabaquara

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

312

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

1989

COHAB-SP

555

COHAB-SP

512

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Parque Fernanda

São Paulo - Campo
Limpo

Multifamiliar Vertical
Unifamiliar horizontal

COHAB-SP (inclui 176

1991 – 1992 – 1994

devolvidas pelo IPREM)

(IPREM)

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP

1995

COHAB-SP

270

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Heliópolis I

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP

1992

COHAB-SP

288

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab.Heliópolis A

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP

Sem informação

COHAB-SP

503

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Heliópolis E

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP

2002

COHAB-SP

80

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Heliópolis H

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP/FMH

1998

COHAB-SP

400

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Heliópolis K

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP

sem informação

COHAB

5.900

Lotes Urbanizados

Conj. Hab.Heliópolis N

São Paulo - Ipiranga

COHAB-SP/FMH

1998 - 2004

COHAB

774

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

1995

COHAB

200

Multifamiliar Vertical

COHAB-SP

sem informação

COHAB

200

Multifamiliar Vertical

249

Unifamiliar horizontal

198

Multifamiliar Vertical

Conj. Hab. Heliópolis L

São Paulo - Ipiranga

Conj. Hab. Heliópolis C

Conj. Hab. Vida Nova/Pedreira

Conj. Hab. Jardim dos Cedros

São Paulo - Santo
Amaro
São Paulo - Santo
Amaro

Conj. Hab. Presidente Costa e

São Paulo - Campo

Silva/Parque Ipê

Limpo

1968
COHAB-SP

COHAB
1980

570

Conj. Hab. Valo Velho I

São Paulo - Campo
Limpo

COHAB

sem informação

COHAB

446

Unifamiliar Horizontal

COHAB-SP

476

Unifamiliar Horizontal

13504

Multifamiliar Vertical

1977

854

Unifamiliar horizontal

1987

1113

Lotes Urbanizados

3080

Multifamiliar Vertical

Região Metropolitana de São Paulo – 3 conjuntos – 19.653 uh

Conjunto Habitacional Haroldo
Veloso

Conjunto habitacional Presidente
Castelo Branco

Conjunto Habitacional Itapevi

Guarulhos

COHAB-SP

Carapicuíba

COHAB-SP

1970

1972 - 1983

Itapevi

COHAB-SP

COHAB-SP

1983 - 1987

COHAB-SP

1985 - 1987

626

Unifamiliar
Horizontal/Embriaõ

Elaboração da autora a partir das seguintes fontes, em diversos acessos entre 2010 e 2017.
http://www.servicos.cohab.sp.gov.br/regularizacao/informacoes_rf.aspx?Codigo=291
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=123307&pagfis=4193&url=http://memoria.bn.br/docreader#
http://www.servicos.cohab.sp.gov.br/regularizacao/empreendimentos.aspx
Central de Documentação Técnica – CDTEC - FONTES: DICSO / GECOM UNIDADES HABITACIONAIS COM CCCV ASSINADOS NO PERÍODO DE 1967 A 2015 -

Estão realçados em amarelo os dois conjuntos habitacionais selecionados como casos de estudo.
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APÊNDICE 2 – COHAB-SP - Apresentação dos casos pré-selecionados

Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA
Este conjunto localiza-se na Subprefeitura da Penha, à Avenida Waldemar Tietz, uma área de
394.513,00 m², população estimada de 12.020 habitantes, 1.700 unidades habitacionais do tipo
apartamentos, 54 unidades habitacionais do tipo apartamentos de “Renda Média” e 650 unidades
habitacionais do tipo casas/embriões. Situação fundiária: regularizada.52
O conjunto contava, em 2009, com os seguintes equipamentos sociais:
a) Associação Beneficente União da Fé, organização religiosa, com serviços educacionais e sociais.
b) Grupo As Bandeirantes, organização que oferece curso de artesanato.
c) Centro Social Padre José de Anchieta/Paróquia São Francisco de Assis dos Pequeninos,
organização religiosa que oferece cursos de alfabetização de adultos e culinária alternativa.
d) ASSINDIC, organização de apoio associativo, que funciona como local de assessoria a
condomínios e síndicos.
e) Posto Policial, dirigido pela Secretaria do Estado dos Negócios e Segurança Pública.

Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta – Itaquera IA – implantação. Fonte: COHAB-SP.

52

Esses dados são referentes apenas às habitações produzidas pela COHAB-SP, com exceção das áreas que incluem os
conjuntos produzidos pela CDHU e através do PAR/CEF.
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Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA, julho de 1983. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA, janeiro de 1985. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA, casas/embrião, sem data. Fonte: COHAB-SP.
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Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA, Praça Dilma Gomes, sem data. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA - Visão geral à esquerda e rua com tipologia unifamiliar
horizontal. Fotos da autora (2010).

Conjunto Habitacional Padre José de
Anchieta/Itaquera IA -Tipologia unifamiliar horizontal. Fotos da autora (2010).
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Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta/Itaquera IA - tipologia unifamiliar vertical. Fotos da autora (2010).

Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega/Itaquera IB
Este conjunto localiza-se na Subprefeitura Penha, à Avenida Waldemar Tietz; com área de
375.419,19 m², população estimada de 35.950 habitantes e 7.190 unidades habitacionais do tipo
apartamentos. Situação fundiária: regularizada.53
O conjunto contava, em 2009, com os seguintes equipamentos sociais:
a) Grupo de Ruas, localizado no Centro Comunitário da Rua Raul Valença – organização comunitária
que oferece trabalho com excepcionais e artesanato.
b) Mitra Diocesana de São Miguel Paulista – organização institucional religiosa, que realiza
atendimento comunitário.
c) Grêmio Recreativo Vida Mansa Futebol Clube – organização esportiva com campo de futebol.
d) Associação Beneficente Filantrópica Nossa Senhora das Graças – organização social localizada
no Núcleo Comercial, realizando atendimento comunitário.
e) Associação de Assistência ao Excepcional (EDAE) – organização social, que funciona como local
para trabalho com necessidades especiais.
f) Associação dos Mutuários e Moradores de Itaquera I.
g) Escola Municipal de Educação Infantil, localizada no Centro Comunitário da Rua Padre Tomás
de V. Nova, dirigida pela Secretaria Municipal de Educação.
h) Centro de Convivência, localizado no Centro Comunitário da Rua Irmão N. Fonseca, dirigido pela
Secretaria Municipal de Saúde.
i) Biblioteca Plínio Airosa, dirigida pela Secretaria Municipal de Cultura.
j) Escola Municipal de Educação Infantil, dirigida pela Secretaria Municipal de Educação.

53

Esses dados são referentes apenas às habitações produzidas pela COHAB-SP, com exceção das áreas que incluem os
conjuntos produzidos pela CDHU e através do PAR/CEF.
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Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega/Itaquera IB, implantação. Fonte: COHAB-SP.
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Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega/Itaquera IB, sem data. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre da Nóbrega/Itaquera IB, sem data. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva/Itaquera IC
Este conjunto localiza-se na Subprefeitura Penha, à Avenida Waldemar Tietz; com área de
354.970,00 m², população estimada de 14.560 habitantes, 2.720 unidades habitacionais do tipo
apartamentos e 192 unidades habitacionais do tipo apartamentos de “Renda Média”. Situação
fundiária: regularizada.54
O conjunto contava, em 2009, com os seguintes equipamentos sociais:
a) Centro de Educação para Adultos, localizado no Núcleo Comercial, dirigido pela Secretaria
Municipal de Educação.
b) Centro Educacional, localizado no Núcleo Comercial, dirigido pela Secretaria Municipal de
Educação.

54

Esses dados são referentes apenas às habitações produzidas pela COHAB-SP, com exceção das áreas que incluem os
conjuntos produzidos pela CDHU e através do PAR/CEF.
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c) Curso de Supletivo, localizado no Núcleo Comercial, dirigido pela Secretaria Municipal de
Educação.
d) Ordem de Santo Expedito, organização religiosa localizada no Centro Comunitário, realizando
atendimento comunitário e alfabetização de adultos.
e) Associação Escola Infantil Raio de Sol, localizada no Centro Comunitário, com atividades de
recreação infantil.

Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva – Itaquera IC – implantação – Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva/Itaquera IC, sem data. Fonte: COHAB-SP.

Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva/Itaquera IC, março de 2000. Fonte: COHAB-SP.
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APÊNDICE 3 - Quadros da produção da COHAB-ST na Baixada Santista – 1966 a
2009.
EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO

FINANCIAMENTO

UNIDADES

TIPO

ANO

Areia Branca

Santos

PMS*

1057

Lote

1966

Jardim Castelo

Santos

CEF**

636

Casa

1966

Jardim Itapema

Guarujá

CEF

292

Casa

1967

Jardim Pompeba

São Vicente

CEF

200

Casa

1968

Jardim Santa rosa

Guarujá

CEF

424

Casa

1970

Jardim 31 de Março

Cubatão

CEF

400

Casa

1971

Jardim Costa e Silva

Cubatão

CEF

702

Casa

1974

Dale Coutinho

Santos

CEF

1200

Apartamento

1981

Recanto do Forte

Praia Grande

CEF

400

Apartamento

1981

Marechal Rondon

Cubatão

CEF

143

Casa

1982

Humaitá

São Vicente

CEF

3768

Casa

1983

Tancredo Neves I

São Vicente

CEF

1000

Casa
Sobreposta

1987

Afonso Schimidt

Cubatão

CEF

120

Casa

1988

Valongo

Santos

CEF

48

Apartamento

1988

Vila Telma (na Vila
Progresso)

Santos

Cessão Onerosa

6

Casa Madeira

1989

Tancredo Neves II - A

São Vicente

CEF

504

Casa

1990

Santos

Cessão Onerosa

34

Santos

FINCOHAP***

93

Vicente de Carvalho II

Bertioga

FINCOHAP

48

Vila Telma

Santos

FINCOHAP

111

Reurbanização

1992

Morro José menino Quadra G

Santos

Concessão não
Onerosa

48

Lote
Urbanizado

1992

Castelo II

Santos

CEF

80

Casa

1993

Vila N.Sra. Aparecida

Santos

FINCOHAP

15

Reurbanização

1993

Rádio Clube

Santos

CEF

130

Casa

1993

Ilhéu Baixo - 1ª Fase

Santos

FINCOHAP

110

Lote
Urbanizado

1994

João de Barro

Santos

FINCOHAP

24

Casa

1994

Vila Esperança I

Santos

FINCOHAP

122

Casa

1994

Vila Ayrton Senna

Santos

FINCOHAP

100

Vila Pelé - 1ª Fase

Santos

FINCOHAP

311

Vila Alemoa

Santos

FINCOHAP

12

Vila Telma (na Vila
Progresso)
Vila Vitória (na Vila
Progresso)

Casa
Alvenaria
Lote
Urbanizado
Lote
Urbanizado

Lote
Urbanizado
Lote
Urbanizado
Casa

1991
1992
1992

1995
1995
1996
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Ilhéu Baixo - 2ª Fase

Santos

FINCOHAP

388

Lote
Urbanizado

1996

Vila Santa Casa

Santos

FINCOHAP

24

Apartamento

1996

República Bem Viver locação Social

Santos

FINCOHAP

14

Vaga

1996

181

Casa

8

Comercial

22

Consolidação

Dique da Vila Gilda

Santos

MBES*****/
FINCOHAP

1994/
1996
1994/
1996
1994/
1996
1997
Desati
vado
em
2001

Projeto Iguatemi Martins
(locação social)

Santos

FINCOHAP

8

Apartamento

Vila Santa Casa

Santos

FINCOHAP

24

Apartamento

1998

Ilhéu Alto

Santos

CDHU****

504

Apartamento

1998

Vila Santa Casa

Santos

FINCOHAP

21

Alojamento

1999

Vila Ayrton Senna

Santos

Dique da Vila Gilda

Santos

Vila Alemoa

Santos

FINCOHAP

12

Ilhéu Baixo

Santos

FINCOHAP

1

Ilhéu baixo

Santos

FINCOHAP

1

Dique da Vila Gilda

Santos

FINCOHAP Lot.
Habitação
FINCOHAP Lot.
Habitação

OGU******/
FINCOHAP

1
1

Centro
comunitário
Centro
comunitário
Casa
sopreposta
Agência/correi
o Social
Associação de
moradores

192

Casa

4

Comercial

97

Consolidação

60
152

Casa
Sobreposta
Casa
Sobreposta
Agência/correi
o Social
Casa da
Cidadania

Dique da Vila Gilda

Santos

FINCOHAP

1

Dique da Vila Gilda

Santos

OGU

1

Conj. Hab. Mário Covas
Jr.

CDHU

260

Apartamento

Santos
FINCOHAP

sem
informação

Caneleira III

Santos

FINCOHAP

1

Alemoa

Santos

FINCOHAP

1

OGU/FINCOHAP

80

Dique da Vila Gilda

Santos

sem
informação
Sede
Associação de
moradores
Centro
comunitário
Casa
sobreposta

sem informação

1

1999
1999
2000
2000
2000
1996/
1998
1996/
1998
1996/
1998
2000
2003
2003
2003
2004
s/i
2004
2004
2005

Comercial

580

Vila Santa Casa

Santos

FINCOHAP/ #
CHSMS

30

Apartamento

2006

Vila Alemoa

Santos

FINCOHAP

20

Casa
sobreposta

2006

Vila Pelé II

Santos

PAC ##

480

Apartamento

2009

*

PMS – Prefeitura Municipal de Santos

**

CEF – Caixa Econômica Federal

***

FINCOHAP – Fundo de Incentivo à Construção de Habitação Popular

****

CDHU – Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

*****

MBES – Ministério do Bem Estar Social

******

OGU – Orçamento Geral da União

#CHSMS – Cooperativa Habitacional dos Servidores do Município de Santos
#PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
COHAB-ST – Empreendimentos em toda a Baixada Santista.
Fonte: http://www.cohabsantista.com.br/Institucional/Empreendimentos-Executados, acesso em dezembro de 2011, com intervenção
da autora.
Estão realçados em amarelos os conjuntos habitacionais selecionados como casos de estudo, incluindo o Dale Coutinho que, mesmo
entregue em 1993, apresenta elementos da política habitacional do período delimitado (1964-1986).
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APÊNDICE 4 – Quadro da produção da COHAB-CP em municípios da região de
Campinas – 1967 A 1994.

UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS EM OUTROS MUNICÍPIOS
CIDADE

DENOMINAÇÃO

Nº
UNID.

ANO DE
ENTREGA

AMERICANA

ANTONIO ZANAGA

709

1979

ANTONIO ZANAGA II

1806

1981

JARDIM PLANALTO 1ª e 2ª etapas

103

1982

SANTA ROSA

71

1977

ENGENHO VELHO

347

1982

PORTO ALEGRE

321

1994

CERQUILHO

PARQUE DAS ÁRVORES

66

1982

COSMÓPOLIS

COSMOS 1ª e 2ª etapas

307

1979

30 DE NOVEMBRO

214

1982

SÃO JOSÉ

80

1968

SÃO PAULO

64

1968

SANTA LUCIA

59

1976

JARDIM DO TREVO

160

1980

PEDRO CORSI

200

1981

SANTA RITA

214

1984

SÃO JUDAS TADEU

276

1993

MAL.CASTELO BRANCO 1ª e 2ª etapas

106

1974

PRES.COSTA E SILVA

218

1977

JUSCELINO KUBITSCHECK

366

1990

ITAPETININHA

VILA AYRES

218

1994

ITAPIRA

JOSÉ SECCHI

221

1981

ARTUR NOGUEIRA

CAPIVARI

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

INDAIATUBA

582

GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO

237

1982

VIVENDAS DE ITAMARACÁ

183

1993

A VILA PENHA DO RIO DO PEIXE

231

1988

PRUDENTE DE MORAES

342

1969

BANDEIRANTES

78

1971

ROMA BRASILEIRA

318

1978

SÃO JOÃO

44

1969

JOSÉ MAGALHÃES

48

1969

JUNDIAÍ

VILA ALVORADA

270

1967

LIMEIRA

JARDIM MORRO AZUL

479

1968

MONTE APRAZÍVEL

JARDIM EUROPA

102

1969

GLÓRIA

104

1981

MONTE MOR

ANTONIA BUENO CARNEIRO

57

1978

MORUNGABA

BARRA MANSA

147

1994

PAULINIA

JOSÉ PAULINO NOGUEIRA

246

1971

PRESIDENTE MEDICI

198

1976

PREFEITO EUGENIO MOTTA

144

1982

AGOSTINHO ALCALÁ

211

1984

MANOEL RODRIGUES MOREIRA

48

1982

MARIA THEREZA APRILANTE GIMENES 1ªfase

83

1989

MARIA THEREZA APRILANTE GIMENES 2ªfase

29

1989

TE SIQUEIRA CAMPOS

144

1970

SANTA TEREZINHA 1ª etapa

129

1976

SANTA TEREZINHA 2ª etapa

58

1978

31 DE MARÇO – setor 1

395

1982

ITÚ

JOSÉ BONIFÁCIO

PORTO FELIZ

RAFARD

SANTA BÁRBARA D'OESTE

583

E 31 DE MARÇO II – setor 2

365

1983

VALE DO REDENTOR I

208

1981

DO VALE DO REDENTOR II -1ª etapa

300

1982

VALE DO REDENTOR II -2ª etapa

320

1983

RIO PARDO I

73

1978

RIO PARDO II

109

1981

PALMIRA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA

60

1980

YOLANDA COSTA E SILVA

356

1970

ZILDA GAMBA NATEL -1ª etapa

85

1974

ZILDA GAMBA NATEL -2ª etapa

171

1977

ZILDA GAMBA NATEL -3ª etapa

86

1977

JOAQUIM RODRIGUES ALVES I -1ª etapa

180

1981

JOAQUIM RODRIGUES ALVES I -2ª etapa

171

1982

JOAQUIM RODRIGUES ALVES II -1ª etapa

179

1982

JOAQUIM RODRIGUES ALVES II -2ª etapa

171

1983

SÃO JOSÉ RIO PARDO

SOCORRO

SUMARÉ

TIETÊ

TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 13.285
Obs: Todas as unidades habitacionais foram construídas na tipologia unifamiliar horizontal

Quadro geral – conjuntos habitacionais produzidos pela COHAB-CP na região de atendimento.
Fonte: www.cohabcp.com.br, acesso em 2012. Adaptação da autora com desenho de Soyani Tardiolli. Versão final:
Maria Alice Messias.
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APÊNDICE 5 – Quadro da produção da COHAB-CP no município de Campinas –
1966 a 2009

COHAB-CP - UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
DENOMINAÇÃO

Nº UNID.

ANO DE ENTREGA

VILA RICA

487

1966

CASTELO BRANCO 1ª e 2ª (668 + 444)

1112

1967

BOA VISTA

1534

1969

SANTANA I (Sousas)

204

1969

COSTA E SILVA

1531

1970

TRINTA E UM (31) DE MARÇO

546

1970

CAMPOS SALES

350

1972

PARQ. ITÁLIA

54

1973

TERRENOS DIVERSOS

267

1973

MIGUEL VICENTE CURY

766

1973

OROZIMBO MAIA

268

1973

JULIO MESQUITA FILHO (aptos)

532

1974

PADRE M. NOBREGA 1ª casas

254

1976

PERSEU LEITE DE BARROS

446

1976

PADRE M. NOBREGA - aptos.

448

1978

PADRE M. NOBREGA 2ª casas

520

1978

PADRE M. NOBREGA 3ª casas

322

1978

PADRE ANCHIETA – Casas

2492

1980

SANTANA II e III (Sousas) ( 80 + 24)

104

1980

DIC I – CASAS

535

1981

DIC I – Embriões

506

1981

DIC II – CASAS

433

1981

PADRE ANCHIETA – Aptos

1072

1981

DIC I - APTOS.

624

1982

DIC II – APTOS

288

1982

PADRE M. NOBREGA - aptos.

480

1982

DIC III - RUI NOVAES (332casas / 300 aptos)

632

1984

DIC IV-LECH WALESA (318 casas / 352 aptos)

670

1985

PARQUE ITAJAÍ 1ª fase (concluídos)

556

1986

585

DIC V - 1ª fase ( 443 casas - 480 aptos)

923

1990

DIC VI (1204 casas / 720 aptos)

1924

1990

PARQUE ITAJAÍ 2ª fase (281 casas / 200 aptos)

481

1990

PARQ.FLORESTA 1ª (embriões) 400+2 protótipo

402

1990

DIC V - 2ª fase

85

1993

DIC V - 3ª fase

271

1993

DIC V - 4ª fase

376

1993

PARQ. ITAJAÍ 3ª - embriões

308

1993

PARQ. ITAJAÍ 4ª - embriões

383

1993

PADRE ANCHIETA–Casa Idoso-Qd.F5- L33 e L33A

2

1998

JARDIM CONCEIÇÃO – (Sousas)

59

1999

VILA GEORGINA

64

2004

NUCLEO RESIDENCIAL GÊNESIS

27

2004

NUCLEO RESIDENCIAL GETULIO VARGAS

11

2004

VILA ESPERANÇA 1

109

2004

NUCLEO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

24

2004

PARQUE DA FLORESTA

23

2004

VILA ESPERANÇA 3

16

2004

NUCLEO RESIDENCIAL GETULIO VARGAS

33

2005

NUCLEO RESIDENCIAL GENESIS 2

19

2005

RESIDENCIAL OLIMPIA

617

2005

NOVA BANDEIRANTES

31

2005

VILA ESPERANÇA 2

175

2006

NUCLEO RESIDENCIAL GUARAÇAÍ

40

2006

VILA ESPERANÇA 4

74

2007

NUCLEO RESIDENCIAL VILA BRANDINA

13

2008

VIDA NOVA

14

2009

JARDIM MIRASSOL

20

2009
TOTAL 24.557

COHAB-CP – Unidades Habitacionais construídas no município de Campinas, de 1966 a 2009.
Fonte: http://www.cohabcp.com.br/empre/uhs_campinas.html. Acesso em 05/07/2011. Adaptação da autora; elaboração
Soyani Tardiolli. Versão final: Maria Alice Messias.
Estão realçados em amarelo os conjuntos habitacionais selecionados como casos de estudo.
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APÊNDICE 6 - COHAB-CP – Lotes Urbanizados no Município de Campinas, de 1994
a 1998
COHAB-CP - LOTES URBANIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
DENOMINAÇÃO

Nº UNID.

ANO DE ENTREGA

BOA VISTA I

91

1994

BOA VISTA II

234

1994

DIC VI

17

1990

PARQUE ITAJAÍ - 3a.fase

54

1996

PARQUE ITAJAÍ - 4a.fase

117

1996

DIC V - 2ª fase

50

1994

DIC V 2ª fase – JARDIM ARUANÃ

96

1999

DIC V 3ª fase – JARDIM MARIGHELLA

181

1999

DIC V - 4ª fase

69

1994

PARQUE DA FLORESTA

1301

1996

PADRE ANCHIETA

71

1996

JARDIM SÃO JOSÉ

750

1999

JARDIM SÃO LUIS

676

1999

JARDIM CONCEIÇÃO

61

1999

VIDA NOVA

2.304

1993

JARDIM TELESP

306

1998

VILA ESPERANÇA

562

1998

TOTAL
6.940
COHAB-CP – Lotes Urbanizados no Município de Campinas, de 1994 a 1998.
Fonte: http://www.cohabcp.com.br/empre/uhs_campinas.html. Acesso em: 05 jul 2011. Adaptação da autora;
elaboração Soyani Tardiolli. Versão final: Maria Alice Messias.
Estão em negrito os conjuntos habitacionais estudados, com lotes urbanizados fora do período delimitado, apenas para
lembrar a continuidade de ação nos bairros populares.
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APÊNDICE 7– Quadro da produção da COHAB-RP em outros municípios – 1970 a
2017

MUNICÍPIOS

Nº CONJUNTOS

Nº UNIDADES /
FAMÍLIAS
ATENDIDAS

MÉDIA TOTAL POP.

Altair

1

108

540

Altinópolis

2

237

1.185

Araraquara

1

500

2.500

Americana

2

944

4.720

Bálsamo

1

110

550

Bebedouro

3

1.031

5.155

Bady Bassitt

1

64

320

Barretos

1

377

1.885

Barrinha

1

572

2.860

Batatais

5

1.666

8.330

Bonfim
Paulista/Ribeirão Preto

5

935

4.675

Brodowski

3

683

3.415

Cajuru

1

253

1.265

Cândido Rodrigues

1

70

350

Cravinhos

3

1.190

5.990

Cardoso

1

110

550

Cristais Paulista

2

181

905

Catanduva

3

894

4.470

Colina

1

268

1.340

Cruz das
Posses/Sertãozinho

1

40

200

Dumont

1

139

695

Estrela D’Oeste

1

53

265

Fernandópolis

2

1.054

5.270

588

Franca

3

1.560

7.800

Guaraci

2

220

1.100

Guará

3

465

2.325

Guariba

1

482

2.410

Ituverava

4

574

2.870

Igarapava

6

1.361

6.805

Itápolis

2

232

1.160

Itirapuã

1

118

590

Ibaté

1

306

1.530

Jaborandi

1

66

330

Jardinópolis

3

725

3.625

Jales

2

682

3.410

Jaboticabal

2

1.064

5.320

Luiz Antônio

3

443

2.215

Mococa

2

2.391

11.955

Monte Alto

3

1.221

6.105

Morro Agudo

2

330

1.650

Mira Estrela

1

94

470

Macedônia

1

114

570

Miguelópolis

1

129

645

Nova Granada

2

197

985

Nuporanga

1

60

300

Neves Paulista

1

361

1.805

Nova Aliança

1

128

640

Olímpia

3

1.567

7.835

Orlândia

5

694

3.470

Potirendaba

1

113

565

Pindorama

3

462

2.310

Paulo de Faria

1

50

250

589

Patrocínio Paulista

2

243

1.215

Pitangueiras

4

815

4.075

Pirangi

2

172

860

Paranapuã

1

60

300

Palestina

1

346

1.730

Pradópolis

1

200

1.000

Paraíso

1

232

1.160

Pirassununga

1

884

4.420

Ribeirão Preto

30

27.202

136.010

Rincão

1

93

465

Riolândia

1

243

1.215

Severínia

2

380

1.900

São Joaquim da Barra

3

1.436

7.180

Santa Rosa do Viterbo

3

711

3.555

Sertãozinho

6

3.831

17.155

Santo Antônio da
Alegria

01

120

600

São Simão

4

697

3.485

Santa Fé do Sul

1

558

2.790

Santa Cruz das
Palmeiras

03

867

4.335

Sales Oliveira

1

85

425

São Carlos

4

1.852

9.260

Serrana

1

398

1.990

Terra Roxa

1

84

420

Tambaú

3

649

3.245

Turmalina

1

144

720

Tarumã

1

337

1.685

Tabatinga

1

123

615

Urania

1

93

465

590

Viradouro

4

581

2.905

Votuporanga

1

523

2.615

Vargem Grande do Sul

1

183

915

TOTAL

193

71.830

Tabela da produção regional da COHAB-RP entre 1970 e 2017. Fonte: COHAB-RP. Disponível em
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/cohab/i08muni-atend.php, consulta em fevereiro de 2017. Organizado por Dos
Santos (2017) e adaptado pela autora, com novo desenho de Soyani Tardiolli. Versão final: Maria Alice Messias.
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APÊNDICE 8– Quadro da produção da COHAB-RP em Ribeirão Preto – 1973 a 2011.
PRODUÇÃO DA COHAB-RP
ANO

CONJUNTO
HABITACIONAL

MUNICÍPIO

1973

Jardim Castelo
Branco (Velho)

Ribeirão Preto

1

01/08/1976

Jardim San Leandro

Bonfim
Paulista_RP

475.203

675

135

Regularizada

2

01/02/1977

Jardim Castelo
Branco (Novo)

Ribeirão Preto

123.450

5.700

1.140

Regularizada

3

01/07/1977

Jardim Ipiranga I
(Pres. Dutra I)

Ribeirão Preto

214.136

1.590

318

Regularizada

4

05/08/1977

Jardim Ipiranga II
(Pres. Dutra II)

Ribeirão Preto

74.418

2.750

550

Regularizada

5

02/10/1977

Vila Esperança

Ribeirão Preto

96.800

760

152

Regularizada

6

05/01/1979

Solar Boa Vista

Ribeirão Preto

96.800

980

196

Regularizada

7

19/06/1979

Vila Quintino Facci
II

Ribeirão Preto

327.149

4.075

815

Regularizada

8

01/12/1980

Jardim Quintino
Facci II

Ribeirão
Preto

1.199.296

15.560

3.112

Regularizada

9

27/12/1980

Jardim San Leandro
III

Bonfim
Paulista_RP

126.133

1.565

313

Regularizada

10

19/03/1981

Antônio Marincek

Ribeirão Preto

449.588

5.275

1.055

Regularizada

11

28/03/1981

Vila Adão do
Carmo Leonel

Ribeirão Preto

196.600

2.340

468

Regularizada

12

07/01/1982

Adelino Simioni

Ribeirão
Preto

1.544.312

14.700

2.940

Regularizada

13

19/06/1982

Avelino Alves
Palma

Ribeirão
Preto

484.000

5.155

1.031

Regularizada

14

20/06/1982

Jardim Geraldo
Correa de Carvalho

Ribeirão Preto

410.801

942

Regularizada

15

14/11/1982

Jardim Valentina
Figueiredo

Ribeirão Preto

366.000

2.755

551

Regularizada

16

24/09/1983

Jardim Dom
Bernardo José
Mielle

Ribeirão Preto

375.734

3.885

777

Regularizada

17

19/05/1984

Dom Manoel da
Silveira D’Elboux

Ribeirão
Preto

207.636

8.880

1.776
aptos.

Regularizada

18

05/10/1985

Jardim São José

Ribeirão Preto

218.218

2.320

464

Regularizada

19

29/10/1986

Jardim Maria da
Graça

Ribeirão Preto

74.999

1.670

334

Regularizada

20

17/09/1987

Jardim Alvorada

Bonfim
Paulista_RP

88.164

1.000

200

Regularizada

Nº

ÁREA
(M²)

POPULAÇÃO

Nº DE
U.H.

SIT. FUND.

223

4.710

592

21

17/12/1988

Jardim José
Sampaio Júnior

Ribeirão Preto

656.457

8.620

1.724

Regularizada

22

19/08/1989

Jardim Joaquim P.
de A. Ferraz

Ribeirão Preto

484.000

5.165

1.033

Regularizada

23

16/06/1992

Vila Tecnológica

Ribeirão Preto

669.345

5.385

111 lotes
urb.

Regularizada

Jardim 14 de Maio

30 lotes
urb,

Sonho Real

32 lotes
urb.

24

13/11/1993

Jardim das
Palmeiras II

Ribeirão Preto

166.000

1.725

345

Regularizada

25

17/11/1993

Jardim Alexandre
Balbo

Ribeirão Preto

670.701

6.835

1.367

Regularizada

26

16/01/1994

Jardim Juliana

Ribeirão Preto

167.675

2.290

458

Regularizada

27

02/07/1994

Jardim Manoel
Penna

Ribeirão Preto

280.787

3.000

600

Regularizada

28

24/09/1994

Jardim Jovino
Campos

Ribeirão Preto

108.266

1.110

222

Regularizada

29

15/11/1994

Jardim Heitor
Rigon

Ribeirão Preto

804.198

8.830

1.766
lotes urb.

Regularizada

30

01/10/1996

Jardim Orestes L.
de Camargo

Ribeirão Preto

31

12/10/1996

Jardim Dona
Branca Salles

Ribeirão Preto

107.067

1.185

237

Regularizada

32

28/10/1998

Jardim José
Roberto Téo

Bonfim
Paulista_RP

34.741

550

110

Regularizada

33

27/08/2000

Jardim Eugênio
Mendes Lopes

Ribeirão Preto

222.558

2.495

499

Regularizada

34

22/04/2001

Jardim Arlindo
Laguna

Ribeirão Preto

243.409

2.495

499

Regularizada

35

17/06/2001

Jardim São
Fernando

Bonfim
Paulista_RP

70.369

885

177

Regularizada

36

09/08/2003

Jardim Flamboyan

Ribeirão Preto

180.59
(lotes)

565

113 (já
loteado)

Regularizada

37

09/01/2007

Carlos de Lacerda
Chaves

Ribeirão Preto

233.168

2.495

499

Regularizada

38

14/06/2007

Parque dos
Servidores I

Ribeirão Preto

9.798

100

20

Regularizada

39

14/03/2008

Jamil Seme Cury

Ribeirão Preto

253

2.495

499

Regularizada

675

135

780

156

545

109

500

100

904 lotes
urb.

40

41

Em
construção

Jardim Dr. Paulo
Gomes Romeu

Ribeirão Preto

214.657
(lotes)

Regularizada

593

320

64

2.675

535

148.065

29.613

12.307.67
Total

8m²

Fonte: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/cohab/i08conjcrono.php, acessado em março de 2011. Adaptado por Vanessa
Barbosa (2011) e pela autora; elaboração Soyani Tardiolli.
Estão indicados com realce em amarelo os conjuntos habitacionais selecionados como casos de estudo.
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APÊNDICE 9 – Quadro da produção da COHAB-BAURU em outros municípios –
1966 a 2018.
RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PRODUZIDOS PELA COHAB-BAURU NA REGIÃO
MUNICÍPIO

CONJUNTOS

UNIDADES

Agudos

3

1372

Altinópolis

1

248

Alvares Florence

1

66

Américo Brasiliense

4

707

Américo de Campos

1

58

Araçatuba

1

644

Areiópolis

2

521

Assis

3

1506

Avanhandava

1

220

Balbinos

1

36

Barra Bonita

3

994

Barretos

3

1822

Bauru

36

18094

Bebedouro

5

2002

Bernardino de Campos

3

518

Birigui

3

370

Borborema

2

347

Botucatu

3

2236

Catiguá

1

150

Chavantes

1

247

Colina

1

315

Conchas

3

290

Dois Córregos

1

160

Dracena

1

14

Frutal do Campo

1

157

Garça

2

194

Gauiçara

1

135

Guaimbé

1

120

Guaira

3

914

595

Guapiauçu

2

640

Herculândia

1

40

Iacanga

1

252

Ibitinga

1

415

Igaraçu do Tietê

4

1062

Ipaussu

1

66

Itaju

1

42

Itapeva

5

883

Itapuí

2

174

Ituverava

1

332

Jaú

1

297

Laranjal Paulista

5

301

Lins

3

1417

Macatuba

7

1798

Maracaí

2

149

Marília

9

5657

Matão

1

242

Mineiros do Tietê

2

255

Osvaldo Cruz

1

98

Ourinhos

1

129

Panorama

2

180

Paraguaçu Paulista

1

114

Pardinho

1

51

Pederneiras

6

1282

Pereira Barreto

1

330

Piquerobi

1

41

Piratininga

5

523

Pompéia

4

596

Porto Ferreira

1

340

Presidente Prudente

1

1017

Quatá

2

359

Quintana

4

33

Reginópolis

1

310

Ribeirão Bonito

1

164

596

Salmourão

1

50

Salto Grande

1

114

Santa Cruz do Rio Pardo

2

445

São Carlos

2

448

São Joaquim da Barra

2

887

São José do Rio Pardo

1

500

São José do Rio Preto

3

1278

São Manuel

4

2114

São Miguel Arcanjo

1

128

Sebastianópolis do Sul

1

57

Tabapuã

2

302

Tanabi

1

583

Tarumã

1

322

Tibiriçá

1

28

Tupã

2

367

Uchoa

2

289

Vera Cruz

3

314

Votorantim

1

1192

Votuporanga

1

201

TOTAL DE UNIDADES
CONSTRUÍDAS

64.733

Produção da COHAB-Bauru, desde sua fundação a 01/04/1966, em todos os municípios relacionados. Fonte:
Disponível em: <http://www.cohabbauru.com.br/>. Acesso em 21 nov 2011 e 02 fev 2018. Os dados disponíveis são os
mesmos. Adaptação da autora; elaboração Soyani Tardiolli. Versão final: Maria Alice Messias.
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APÊNDICE 10 – Quadro da produção da COHAB-BAURU no município de Bauru –
1968 a 1995

RELAÇÃO DE CONJUNTOS PRODUZIDOS PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR COHABBAURU NO MUNICÍPIO DE BAURU
DATA DE
TIPOLOGIA
QUANTIDADE
NOME
ENTREGA
(*)
01/07/1968
u.h.
452
Jd. Redentor I
Nova Esperança I

01/03/1970

u.h

252

Jd. Redentor II

01/08/1973

u.h

661

Terrenos Próprios

01/11/1974

u.h

117

Jd. Bom Samaritano

01/04/1977

u.h

105

Nova Esperança II

01/10/1978

u.h

400

Diversos

01/07/1979

u.h

23

Diversos - Terreno Próprio

01/01/2001

u.h

793

Jd. Progresso

01/08/1980

u.h

240

Jd. Redentor III

01/11/1980

u.h

132

Jd. Ernesto Geisel I

01/11/1980

u.h

800

Jd. Ernesto Geisel II

01/11/1980

u.h

1112

Jd. Ernesto Geisel III

01/01/1981

u.h

248

Jd. Alto Alegre

01/03/1983

u.h

1220

Jd. Beija Flor

01/03/1983

u.h

1220

Mutirão Sev. D. Sbeghen

01/12/1982

u.h

104

Mutirão Carmen C. Coube

01/12/1982

u.h

46

Jd. Otávio Rasi

01/09/1983

u.h

1008

Mutirão Jd. Ouro Verde

01/11/1983

u.h

120

Mutirão Nove de Julho

01/11/1983

u.h

171

Núcleo Habitacional Edson B. Gasparini

01/06/1984

u.h

1229

Mutirão Luiz E. Coube

01/06/1984

u.h

88

Mutirão D. Cesar Improta

01/10/1987

u.h

137

Ficam IV

01/12/1987

u.h

238

Ficam V

01/08/1988

u.h

495

Núcleu Habitacional India Vanoire

01/07/1989

u.h

308

Núcleo Habitacional Edson F. Silva

01/07/1989

u.h

937

Mutirão Leão XIII

01/12/1990

u.h

106

Jd. Mary Dota

01/12/1990

u.h

3638

598

Parque Arlindo Viana

01/08/1993

u.h

484

Núcleo Habitacional José Regino

01/09/1999

u.h

1014

Vila Tecnológica

01/10/1996

m.v.

95

Vila Tecnológica

17/08/1995

m.v

101
18.094

Total

Fonte: COHAB Bauru, www.cohabbauru.com.br, acesso em abril 2012 e 02/02/18. Elaboração de Yara Bragatto
(2012), adaptação da autora; elaboração Soyani Tardiolli. Versão final: Maria Alice Messias.
*m.v. = multifamiliar vertical, *u.h. = unifamiliar horizontal
Estão realçados em amarelo os conjuntos habitacionais selecionados como casos de estudo.
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Fotos da capa (Elaboração e-Quanta, Marcos Ummus, com fonte Google Earth, 2018):
Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuíba/SP - COHAB-SP
Conjunto Habitacional Dale Coutinho, Santos/SP - COHAB-ST
Conjunto Habitacional DIC I a DIC VI - Campinas/SP - COHAB-CP
Conjunto Habitacional Dom Manoel da Silveira D'Elboux - Ribeirão Preto/SP - COHAB-RP
Conjunto Habitacional Jd. Ernesto Geisel - Bauru/SP - COHAB-BAURU
Foto da contracapa (da autora, janeiro de 2013)
Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III - São Paulo/SP - COHAB-SP
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