ÁGUA
ESPRAIADA

FARIA LIMA

ÁGUA
BRANCA

BAIRROS DO
TAMANDUATEÍ

10km

BASE Emplasa [2007], MDC/SMDU
DADOS Plano Diretor Estratégico [2014]
Gestão Urbana - SMDU/PMSP

1

*exceto OU Centro

OPERAÇÕES
URBANAS
EM SÃO PAULO

USO ESTACIONAMENTO

ZEIS 3 C203

USO GALPÃO SEM USO

ZEIS 3 C164

ADJACÊNCIAS DA
FAVELA LIDIANE

ZEIS 1 N106

USO ESTACIONAMENTO

ZEIS 3 C137

DADOS PL 272/2015, LM 16.402/2016

BASE Emplasa [2007], MDC/SMDU

.1

ZEIS 3

ZEIS 2

ZEIS 1

1km

EXCLUSÃO
DE ZEIS

ZONAS ESPECIAIS
DE INTERESSE
SOCIAL NA OUC AB
[PL272/2015 v.
LM 16.402/2016]

HENRY
FORD

IPIRANGA

CAMBUCI

VILA
CARIOCA

MOOCA

VILA
PRUDENTE

PARQUE
DA MOOCA

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus

.1

1km

OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA
BAIRROS DO
TAMANDUATEÍ

OUC BAIRROS DO TAMANDUATEÍ

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisto)

.1

CORTIÇO

CONJUNTO HABITACIONAL

NÚCLEO URBANIZADO

FAVELA REMOVIDA

FAVELA

ASSENTAMENTOS DE
INTERESSE SOCIAL

1

2
20

5

4

18

19

3

23

7
21

25

22

17

6

8

16

15

13

9

24

11

12

14

10

OUC BAIRROS DO TAMANDUATEÍ

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisto)

.1

25 Viela Lício de Miranda

24 Presidente Wilson

23 Paraguai II

22 Paraguai

21 Morro do Urubu

20 Presidente Wilson II

FAVELAS REMOVIDAS

19 Heliópolis Gleba N

18 Heliópolis Gleba A

NÚCLEOS URBANIZADOS

17 Heliópolis Glebas B, F, J e K

16 Heliópolis - Viela das Gaivotas

15 Heliópolis L2 (Atílio Bartalini)

14 Estado 20

13 Willin

12 Rua dos Crepis

11 São Faustino

10 Jacinto Palhares

9 Jacaraípe

8 Morro do Pel

7 Ilha das Cobras

6 Vila Prudente

5 Barão de Resende

4 Pacheco Chaves

3 Viela Sabesp

2 Favela do Tamanduatei

1 Muniz de Souza

FAVELAS

FAVELAS

GLEBA A

GLEBA N

I

H

J

H O S P I TA L

C

GLEBA K

B

E

GLEBA F

GLEBA G

CEU (GLEBA M)

PETROBRAS

SABESP

GLEBA L

250m

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus
Sehab - Planos Urbanísticos

25

HELIÓPOLIS

1

1 2

5

4

6

3

16

17

10

7

13

9

18

11

8

12

24

21

22

23

19

20

14

15

250m

24 Comandante Taylor

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus
Sehab - Planos Urbanísticos

25

23 Heliópolis Independência

22 Heliópolis I - Delamare

21 Heliópolis Rocinha

20 Heliópolis Sabesp 2

19 Heliópolis Sabesp 1

18 Heliópolis Gleba N - Ceratti

17 Heliópolis Gleba N - Cohab

16 Heliópolis Gleba N

15 Heliópolis Gleba L2 - Prover

14 Heliópolis Gleba L1

13 Heliópolis Gleba I - Cohab

12 Heliópolis Gleba H

11 Heliópolis Gleba G / Condomínio B

10 Heliópolis Gleba G / Condomínio A

9 Heliópolis Gleba E - Cohab

8 Heliópolis Gleba C - Cohab

7 eliópolis Gleba A - Bolsão II

6 Heliópolis Gleba A - Quadra 4 e 5

5 Heliópolis Gleba A - Quadra 2

4 Heliópolis Gleba A - Quadra 1

3 Heliópolis Gleba A - Mutirão

2 Heliópolis Gleba A - Prover

1 Heliópolis Gleba A - Cingapura

CONJUNTOS HABITACIONAIS

NÚCLEO URBANIZADO

FAVELA

HELIÓPOLIS

1

27

25
26

OUC BAIRROS DO TAMANDUATEÍ

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisto)

.1

27 Imoroty

26 Cintra Gordinho - Funaps

25 Cintra Gordinho

DEMAIS CONJUNTOS

HELIÓPOLIS

CONJUNTOS
HABITACIONAIS

OUC BAIRROS DO TAMANDUATEÍ

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisto)
GeoSampa (SMDU/PMSP)

.1

FAVELAS

SOLO CONTAMINADO

FAVELAS
E CONTAMINAÇÃO

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS LPUOS 2016 (LM 16.402/2016)

.1

ZEIS 5

ZEIS 3

ZEIS 2

ZEIS 1

ZONAS ESPECIAIS
DE INTERESSE
SOCIAL
[LPUOS 2016]

OUC BAIRROS DO TAMANDUATEÍ

OUC BAIRROS DO TAMANDUATEÍ

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisto)
LPUOS 2016 (LM 16.402/2016)

.1

ZEIS 5

ZEIS 3

ZEIS 2

ZEIS 1

CONJUNTO HABITACIONAL

FAVELA

ZEIS COMO
RECONHECIMENTO
DE PREEXISTÊNCIA
[LPUOS 2016]

O U C B A I R RO S D O TA M A N D U AT E Í FAV E L A S
NOME

TIPO HABISP

DOMICÍLIOS HABISP

ÁREA [m²]

Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela

88
400
50
120
300
1246
75
18
400
50
40
4
38
7
600
600

6775,73
8274,31
4562,23
2587,61
5605,28
38598,46
1987,25
1746,09
10305,25
3187,84
1873,54
198,89
3729,02
501,23
7381,03
28519,57

Favela

15843

630033,97

18
19

Muniz de Souza
Favela do Tamanduatei
Viela Sabesp
Pacheco Chaves
Barão de Resende
Vila Prudente
Ilha das Cobras
Morro do Pel
Jacaraípe
Jacinto Palhares
São Faustino
Rua dos Crepis
Willin
Estado 20
Heliópolis L2 (Atílio Bartalini)
Heliópolis - Viela das Gaivotas
Heliópolis Gleba B
Heliópolis Gleba F
Heliópolis Gleba J
Heliópolis Gleba K
Heliópolis Gleba A
Heliópolis Gleba N

Núcleo Urbanizado
Núcleo Urbanizado

1044
1211
22.134

43638,61
36091,34

20
21
22
23
24
25

Presidente Wilson II
Morro do Urubu
Paraguai
Paraguai II
Presidente Wilson
Viela Lício de Miranda

Favela Excluída
Favela Excluída
Favela Excluída
Favela Excluída
Favela Excluída
Favela Excluída

.
.
.
.
.
.

8904
4428
7391
4758
4191
1262

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DENSIDADE [dom/ha]

ANO DE OCUPAÇÃO

DISTRITO

SUBPREFEITURA

PROPRIEDADE

129,88
483,42
109,60
463,75
535,21
322,81
377,41
103,09
388,15
156,85
213,50
201,12
101,90
139,66
812,89
210,38

.
2010
.
1993
2000
1955
1960
1950
1970
2000
1967
1980
1981
1972
2000
1980

Sé
Ipiranga
Mooca
Vila Prudente
Ipiranga
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Ipiranga
Vila Prudente
Ipiranga
Ipiranga

particular
pública
particular
municipal
estadual
municipal
municipal
particular
municipal/particular
pública
municipal/particular
pública
municipal
municipal/particular
municipal/particular
municipal/particular

251,46

1972

Ipiranga

municipal/particular

239,24
335,54

2000
.

Liberdade
Ipiranga
Mooca
Vila Prudente
Ipiranga
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
Ipiranga
Vila Prudente
Ipiranga
Sacomã
Sacomã
Ipiranga
Ipiranga
Sacomã
Sacomã
Ipiranga

Ipiranga
Ipiranga

municipal/particular
municipal/particular

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

RISCO

CONTAMINAÇÃO

LPUOS 2004

Muniz de Souza
Favela do Tamanduatei
Viela Sabesp
Pacheco Chaves
Barão de Resende
Vila Prudente
Ilha das Cobras
Morro do Pel
Jacaraípe
Jacinto Palhares
São Faustino
Rua dos Crepis
Willin
Estado 20
Heliópolis L2 (Atílio Bartalini)
Heliópolis - Viela das Gaivotas
Heliópolis Gleba B
Heliópolis Gleba F
Heliópolis Gleba J
Heliópolis Gleba K
Heliópolis Gleba A
Heliópolis Gleba N

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
margem de córrego

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
contaminação sob investigação
não

ZM3a
ZEIS 3
ZPI
ZPI
ZEIS 3
ZEIS 1
ZM2
ZM2
ZEIS 1
ZER1
ZM2
ZM2
ZPI
ZM2
ZEIS 1
ZM2

não

não

ZEIS 1 (parcialmente)

não
não

não
não

ZEIS 1
ZEIS 1

Presidente Wilson II
Morro do Urubu
Paraguai
Paraguai II
Presidente Wilson
Viela Lício de Miranda

não
não
não
não
não
não

não
não
contaminação em monitoramento
contaminação em monitoramento
contaminação sob investigação
não

x
x
x
x
x
x

LPUOS 2016

PERÍMETRO OUC BT

SETOR OUC BT

SUBSETOR OUC BT

INCLUSO NA OUC BT?

ZEIS 1 (parcialmente)
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 1
ZPI 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1

.
Henry Ford
Henry Ford
Henry Ford
Henry Ford
Henry Ford
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente
.
.
.
Vila Carioca
.
Vila Carioca
.
.
Vila Carioca
Vila Carioca
.
.
Vila Carioca

.
.
.
.
.
.
Anhaia Melo
Ibitirama
Ibitirama
.
.
.
Logístico
.
Logístico
.
.
Logístico
Logístico
.
.
Logístico

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

ZEIS 1
ZEIS 1

Expandido
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Expandido
Expandido
Expandido
Adesão
Expandido
Adesão
Expandido
Expandido
Adesão
Adesão
Expandido
Expandido
Adesão

x
x
x
x
x
x

Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

não
não
não
não
não
não

ZEIS 1

sim

não
não

ATINGIDO POR MELHORAMENTOS OUC BT?

TIPO DE ASSENTAMENTO PMH

Muniz de Souza
Favela do Tamanduatei
Viela Sabesp
Pacheco Chaves
Barão de Resende
Vila Prudente
Ilha das Cobras
Morro do Pel
Jacaraípe
Jacinto Palhares
São Faustino
Rua dos Crepis
Willin
Estado 20
Heliópolis L2 (Atílio Bartalini)
Heliópolis - Viela das Gaivotas
Heliópolis Gleba B
Heliópolis Gleba F
Heliópolis Gleba J
Heliópolis Gleba K
Heliópolis Gleba A
Heliópolis Gleba N

não
parcialmente (50%)
totalmente (100%)
parcialmente (25%)
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
totalmente (100%)
não

favela
não consta
favela
favela
favela
favela
favela
não consta
favela
não consta
favela
não consta
favela a remover
favela
favela
favela

não

favela

não
não

favela
favela

Presidente Wilson II
Morro do Urubu
Paraguai
Paraguai II
Presidente Wilson
Viela Lício de Miranda

.
.
.
.
.
.

favela
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta

TIPO DE ASSENTAMENTO

HISTÓRICO OFICIAL DE INTERVENÇÕES

ÍNDICE HABISP

favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela

não há
não consta
não há
0,28
0,31
0,25
0,34
não consta
0,32
não consta
0,28
não consta
0,21
0,21
não consta
não consta

favela em urbanização
núcleo urbanizado (???)
núcleo urbanizado (???)

nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
nenhuma
urbanização em andamento
urbanização (???)
urbanização (???)

favela removida
favela removida
favela removida
favela removida
favela removida
favela removida

remoção total
remoção total
remoção total
remoção total
remoção total
remoção total

favela

0,24 (faz sentido?)

0,35
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta

O U C B A I R RO S D O TA M A N D U AT E Í C O N J U N TO S H A B I TAC I O N A I S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NOME

UH

Heliópolis Gleba A - Cingapura
Heliópolis Gleba A - Prover
Heliópolis Gleba A - Mutirão
Heliópolis Gleba A - Quadra 1
Heliópolis Gleba A - Quadra 2
Heliópolis Gleba A - Quadra 4 e 5
Heliópolis Gleba A - Bolsão II
Heliópolis Gleba C - Cohab
Heliópolis Gleba E - Cohab
Heliópolis Gleba G / Condomínio A (Biselli e Katchborian)
Heliópolis Gleba G / Condomínio B (Biselli e Katchborian)
Heliópolis Gleba H (Vigglieca)
Heliópolis Gleba I - Cohab
Heliópolis Gleba L1
Heliópolis Gleba L2 - Prover
Heliópolis Gleba N
Heliópolis Gleba N - Cohab
Heliópolis Gleba N - Ceratti
Heliópolis Sabesp 1 (Ruy Othake)
Heliópolis Sabesp 2 (Ruy Othake)
Heliópolis Rocinha
Heliópolis I - Delamare (Luis Espallargas)
Heliópolis Independência
Comandante Taylor
Cintra Gordinho
Cintra Gordinho - Funaps
Imoroty (Peabiru)
Santo André

x
x
x
x
x
x
x
x
x
199
221
200
x
x
x
x
x
x
x
x
x
120
x
x
x
x
x
x

INCLUSO NA OUC BT?

TIPO DE ASSENTAMENTO

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional
conjunto habitacional em construção

O U C B A I R RO S D O TA M A N D U AT E Í Z E I S
NOME OU ENDEREÇO

ÁREA (m²)

PERÍMETRO OUC BT

RISCO

ZEIS 2 C012
ZEIS 2 C014
ZEIS 2 C027
ZEIS 2 C021
ZEIS 2 L080
ZEIS 2 L189
ZEIS 2 L160
ZEIS 2 L177
ZEIS 2 L178
ZEIS 2 C003
ZEIS 2 - Rua Vergueiro x Av. Tancredo
ZEIS 2 L185
ZEIS 2 L173
ZEIS 2 L174

16.341,64
20.545,10
167.297,12
9.405,68
56.106,82
13.150,53
5.683,71
12.037,61
6.941,67
19.380,71
12.883,04
5.799,44
1.994,60
2.560,82
350.128,49

Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

ZEIS 3 C028
ZEIS 3 C259
ZEIS 3 C208
ZEIS 3 L025
ZEIS 3 L062
ZEIS 3 L026
ZEIS 3 L027
ZEIS 3 L028
ZEIS 3 L029
ZEIS 3 L030
ZEIS 3 L083
ZEIS 3 C179

220.444,27
83.309,86
5.539,59
100.112,65
1.806,07
6.629,86
4.899,92
21.452,32
7.357,12
51.317,08
29.120,14
2.581,88

Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

ZEIS 3 L046
ZEIS 3 L035
ZEIS 3 L090
ZEIS 3 L093
ZEIS 3 L039
ZEIS 3 L077
ZEIS 3 L074
ZEIS 3 L070
ZEIS 3 L078
ZEIS 3 C149
ZEIS 3 C229
ZEIS 3 C255
ZEIS 3 C200
ZEIS 3 C213
ZEIS 3 C232
ZEIS 3 C215
ZEIS 3 C117
ZEIS 3 C118
ZEIS 3 C272
ZEIS 3 C278
ZEIS 3 C100
ZEIS 3 L067
ZEIS 3 C190

19.812,12
15.191,06
648,12
1.205,95
5.179,95
895,18
1.183,99
3.095,08
1.150,40
21.148,28
950,05
8.366,91
10.255,84
4.924,59
10.918,44
21.836,23
345,28
46.282,28
966,27
165.353,39
49.364,56
9.750,32
395,41

Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Adesão
Expandido

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

MELHORAMENTO
+CONTAMINADA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

AFETADA POR MELHORAMENTOS
OUC BT? (m²)
0
2.500
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.500,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16.341,64
18.045,10
142.297,12
9.405,68
56.106,82
13.150,53
5.683,71
12.037,61
6.941,67
19.380,71
12.883,04
5.799,44
1.994,60
2.560,82
322.628,49

7632
0
5.539,59
0
0
0
0
0
0
0
29.120,14
0

18.000
0
0
700
985
0
0
5.200
2.100
10.000
5.000
480

2700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
0

197.512,27
83.309,86
0,00
99.412,65
821,07
6.629,86
4.899,92
16.252,32
5.257,12
41.317,08
0,00
2.101,88

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7463
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
1.400
0
1.000
1.200
500
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19.812,12
15.191,06
648,12
1.205,95
5.179,95
895,18
1.183,99
1.095,08
1.150,40
19.748,28
950,05
7.366,91
9.055,84
4.424,59
10.918,44
14.373,23
345,28
46.282,28
966,27
155.353,39
49.364,56
9.750,32
395,41

CONTAMINAÇÃO

ÁREA ÚTIL (m²)

ENSAIOS DE PRODUÇÃO
ZONA DE USO

% HIS EM ZEIS

CAmax

25 m² / UH

50 m² / UH

75 m² / UH

ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1569
1732
13661
903
5386
1262
546
1156
666
1861
1237
557
191
246
30.972

784
866
6830
451
2693
631
273
578
333
930
618
278
96
123
15.486

523
577
4554
301
1795
421
182
385
222
620
412
186
64
82
10.324

ZEIS 3 C028
ZEIS 3 C259
ZEIS 3 C208
ZEIS 3 L025
ZEIS 3 L062
ZEIS 3 L026
ZEIS 3 L027
ZEIS 3 L028
ZEIS 3 L029
ZEIS 3 L030
ZEIS 3 L083
ZEIS 3 C179

ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

ZEIS 3 L046
ZEIS 3 L035
ZEIS 3 L090
ZEIS 3 L093
ZEIS 3 L039
ZEIS 3 L077
ZEIS 3 L074
ZEIS 3 L070
ZEIS 3 L078
ZEIS 3 C149
ZEIS 3 C229
ZEIS 3 C255
ZEIS 3 C200
ZEIS 3 C213
ZEIS 3 C232
ZEIS 3 C215
ZEIS 3 C117
ZEIS 3 C118
ZEIS 3 C272
ZEIS 3 C278
ZEIS 3 C100
ZEIS 3 L067
ZEIS 3 C190

ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

ZEIS 2 C012
ZEIS 2 C014
ZEIS 2 C027
ZEIS 2 C021
ZEIS 2 L080
ZEIS 2 L189
ZEIS 2 L160
ZEIS 2 L177
ZEIS 2 L178
ZEIS 2 C003
ZEIS 2 - Rua Vergueiro x Av. Tancredo
ZEIS 2 L185
ZEIS 2 L173
ZEIS 2 L174

ZEIS 3 C116
ZEIS 3 C101
ZEIS 3 C102
ZEIS 3 C103
ZEIS 3 C104
ZEIS 3 C105
ZEIS 3 C098
ZEIS 3 C099
ZEIS 3 C201
ZEIS 3 C219

412,74
5.258,60
482,41
836,34
793,80
782,65
1.939,43
1.058,15
28.636,65
2.299,87

Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

ZEIS 3 C115
ZEIS 3 L009
ZEIS 3 L011
ZEIS 3 L012
ZEIS 3 L089
ZEIS 3 L086
ZEIS 3 L013
ZEIS 3 L048
ZEIS 3 L037
ZEIS 3 C261
ZEIS 3 L091
ZEIS 3 L085
ZEIS 3 L088
ZEIS 3 L017
ZEIS 3 L015
ZEIS 3 L211
ZEIS 3 L103
ZEIS 3 L016
ZEIS 3 L058
ZEIS 3 L084
ZEIS 3 L092
ZEIS 3 L053
ZEIS 3 L044
ZEIS 3 L021
ZEIS 3 L052
ZEIS 3 L068
ZEIS 3 L081
ZEIS 3 L082
ZEIS 3 - Av Alcântara Machado
ZEIS 3 - Rua Amadis
ZEIS 3 - Rodovia Anchieta
ZEIS 3 - Avenida do Estado
ZEIS 3 - Rua Climaco Barbosa

347,96
178.020,46
3.816,19
5.816,51
16.202,26
7.923,39
105.596,84
1.273,21
2.938,55
98.566,13
32.976,39
1.968,29
4.935,91
5.085,32
12.333,12
42.336,59
14.413,37
35.010,61
597,90
3.799,74
1.681,95
2.004,23
2.741,75
10.849,22
6.117,23
2.469,59
1.706,31
1.346,57
16.345,27
4.747,06
6.482,26
9.087,67
264.675,95

Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Expandido
Adesão
Adesão
Adesão
Expandido
Adesão
Adesão

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

ZEIS 3 - Av Dr Francisco Mesquita
ZEIS 3 - Av Pres Tancredo Neves
ZEIS 3 - Av Presidente Wilson 1
ZEIS 3 - Av Presidente Wilson 2
ZEIS 3 - Viela Sabesp

59.464,52
3.153,24
135.750,27
32.316,80
5.031,01
2.116.220,74

Adesão
Expandido
Adesão
Adesão
Adesão

não
não
não
não
não

ZEIS 5 C040
ZEIS 5 C010
ZEIS 5 L035
ZEIS 5 L036
ZEIS 5 L037
ZEIS 5 - Rua João Batista Mendonça

979,93
10.198,37
23.638,09
66.528,68
46.535,86
1.827,10
149.708,03
2.616.057,26

Expandido
Adesão/Expandido
Expandido
Adesão
Expandido
Expandido

não
não
não
não
não
não

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

412,74
5.258,60
482,41
836,34
793,80
782,65
1.939,43
1.058,15
28.636,65
2.299,87

0
7761
0
0
0
0
3826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1071
0
4.747,06
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
28.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

347,96
170.259,46
3.816,19
5.816,51
16.202,26
7.923,39
101.770,84
1.273,21
2.938,55
98.566,13
32.976,39
1.968,29
4.935,91
5.085,32
12.333,12
42.336,59
14.413,37
35.010,61
597,90
3.799,74
1.681,95
2.004,23
2.741,75
10.849,22
6.117,23
2.469,59
1.706,31
275,57
16.345,27
0,00
6.482,26
7.787,67
236.675,95

59.464,52
0
13500
0
0
140.124,31

0
0
15.000
0
3.000
105.865,00

0
0
1200
0
0
8.900,00

0,00
3.153,24
108.450,27
32.316,80
2.031,01
1.879.131,43

0
0
0
0
0
0
0,00

0
0
0
0
0
0
0,00
133.365,00

0
0
0
0
0
0

979,93
10.198,37
23.638,09
66.528,68
46.535,86
1.827,10
149.708,03
2.351.467,95

ZEIS 3 C116
ZEIS 3 C101
ZEIS 3 C102
ZEIS 3 C103
ZEIS 3 C104
ZEIS 3 C105
ZEIS 3 C098
ZEIS 3 C099
ZEIS 3 C201
ZEIS 3 C219

ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ZEIS 3 C115
ZEIS 3 L009
ZEIS 3 L011
ZEIS 3 L012
ZEIS 3 L089
ZEIS 3 L086
ZEIS 3 L013
ZEIS 3 L048
ZEIS 3 L037
ZEIS 3 C261
ZEIS 3 L091
ZEIS 3 L085
ZEIS 3 L088
ZEIS 3 L017
ZEIS 3 L015
ZEIS 3 L211
ZEIS 3 L103
ZEIS 3 L016
ZEIS 3 L058
ZEIS 3 L084
ZEIS 3 L092
ZEIS 3 L053
ZEIS 3 L044
ZEIS 3 L021
ZEIS 3 L052
ZEIS 3 L068
ZEIS 3 L081
ZEIS 3 L082
ZEIS 3 - Av Alcântara Machado
ZEIS 3 - Rua Amadis
ZEIS 3 - Rodovia Anchieta
ZEIS 3 - Avenida do Estado
ZEIS 3 - Rua Climaco Barbosa

ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

ZEIS 3 - Av Dr Francisco Mesquita
ZEIS 3 - Av Pres Tancredo Neves
ZEIS 3 - Av Presidente Wilson 1
ZEIS 3 - Av Presidente Wilson 2
ZEIS 3 - Viela Sabesp

ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4
4
4
4
4

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

ZEIS 5 C040
ZEIS 5 C010
ZEIS 5 L035
ZEIS 5 L036
ZEIS 5 L037
ZEIS 5 - Rua João Batista Mendonça

ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4
4
4
4
4
4

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

SETOR
OLIMPÍADAS

S E T O R FA R I A L I M A

SETOR PINHEIROS

SETOR HELIO
PELEGRINO

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisado)

.1

OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA
FARIA LIMA

3

2

1

4

OUC FARIA LIMA

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisado)

.1

Real Parque
(Luiz de Bragança, 1ª e 2ª Etapa)

CONJUNTOS HABITACIONAIS

4 Parque do Povo

FAVELA REMOVIDA

3 Real Parque

2 Jardim Panorama

1 Coliseu

FAVELAS

ASSENTAMENTOS
DE INTERESSE
SOCIAL

10

11

5

1

9

6

1

7

2

2

8

3

3

4

4

100m

BASE Google Earth
DADOS Habisp Plus (revisado)
Grupo de Gestão OUC AE

10

FAVELA

11 2ª Etapa - Quadra A Oeste - Cond.3

10 2ª Etapa - Quadra A Oeste - Cond.2

8 1ª Etapa - Quadra A Leste
- 2ª Etapa - Quadra A Oeste - Cond.1
9

7 1ª Etapa - Quadra I - Condomínio 2

6 1ª Etapa - Quadra I - Condomínio 1

5 1ª Etapa - Quadra H

4 Luiz de Bragança - Condomínio 4

3 Luiz de Bragança - Condomínio 3

2 Luiz de Bragança - Condomínio 2

1 Luiz de Bragança - Condomínio 1

CONJUNTO HABITACIONAL

2016

REAL PARQUE

2009

RISCO GEOLÓGICO

FAVELA

4 Luiz de Bragança - Condomínio 4

3 Luiz de Bragança - Condomínio 3

2 Luiz de Bragança - Condomínio 2

1 Luiz de Bragança - Condomínio 1

CONJUNTO HABITACIONAL

OUC FARIA LIMA

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisado)
GeoSampa (SMDU/PMSP)

.1

FAVELAS

CURSOS D’ÁGUA

SOLO CONTAMINADO

RISCO GEOLÓGICO

FAVELAS
E ÁREAS DE RISCO

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS LPUOS 2016 (LM 16.402/2016)

.1

ZEIS 3

ZONAS ESPECIAIS
DE INTERESSE
SOCIAL
[LPUOS 2016]

OUC FARIA LIMA

1km

BASE MDC/SMDU
DADOS Habisp Plus (revisado)
LPUOS 2016 (LM 16.402/2016)

.1

ZEIS 3

CONJUNTO HABITACIONAL

FAVELA

ZEIS COMO
RECONHECIMENTO
DE PREEXISTÊNCIA
[LPUOS 2016]

OUC FARIA LIMA

O U C FA R I A L I M A FAV E L A S

1
2
3

NOME

TIPO HABISP

DOMICÍLIOS HABISP

ÁREA [m²]

ANO DE OCUPAÇÃO

Coliseu
Jardim Panorama
Real Parque

não consta
Favela
Favela

250
576
1325
2.151

5153,83
37220,23
44681,68

.
1957
1956

Parque do Povo

Favela Excluída

.

.

.

O U C FA R I A L I M A C O N J U N TO S H A B I TAC I O N A I S

NOME

Real Parque - Luiz de Bragança

Real Parque - 1ª Etapa

Real Parque - 2ª Etapa

Condomínio 1
Condomínio 2
Condomínio 3
Condomínio 4
Quadra H
Quadra I - Condomínio 1
Quadra I - Condomínio 2
? << Quadra A (Leste)
Quadra A (Oeste) - Condomínio 1
Quadra A (Oeste) - Condomínio 2
Quadra A (Oeste) - Condomínio 3

UH

ANO DE OCUPAÇÃO

.
.
.
.
140
94
143
480
112
72
125

.
.
.
.

2013

?
2014
2014

O U C FA R I A L I M A Z E I S
NOME OU ENDEREÇO

ÁREA (m²)

RISCO

CONTAMINAÇÃO

SETOR OUC FL

ZEIS 3 - Rua Eugênio de Medeiros
ZEIS 3 C180
ZEIS 3 C182
ZEIS 3 - Rua Butantã 1
ZEIS 3 - Rua Butantã 2
ZEIS 3 - Rua Butantã 3
ZEIS 3 W020
ZEIS 3 W023 (Coliseu)

443,19
846,61
460,63
699,35
683,47
391,01
967,34
5.366,63
9.858,23

não
não
não
não
não
não
não
não

não
não
não
não
não
não
não
não

Pinheiros
Pinheiros
Pinheiros
Pinheiros
Pinheiros
Pinheiros
Pinheiros
Pinheiros

DISTRITO

SUBPREFEITURA

SETOR OUC FL

PROPRIEDADE

CONTAMINAÇÃO

Itaim Bibi
Butantã
Morumbi

Pinheiros
Butantã
Butantã

Olimpíadas
fora
fora

particular
municipal
municipal

não
não
não

Itaim Bibi

Pinheiros

fora

municipal

não

PROGRAMA

DISTRITO

SUBPREFEITURA

REGIONAL

.

Morumbi

Butantã

Oeste

Meta 35 e OUC Faria Lima

Morumbi

Butantã

Oeste

Meta 35 e OUC Faria Lima

Morumbi

Butantã

Oeste

ENSAIOS DE PRODUÇÃO
ZONA DE USO

% HIS EM ZEIS

CAmax

25 m² / UH

50 m² / UH

75 m² / UH

ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2
ZEIS 2

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

4
4
4
4
4
4
4
4

43
81
44
67
66
38
93
515
946

21
41
22
34
33
19
46
258
473

14
27
15
22
22
13
31
172
315

RISCO

LPUOS 2004

LPUOS 2016

Coliseu
Jardim Panorama
Real Parque

não
escorregamento_R4
escorregamento_R2 e escorregamento_R3

ZM2
ZEIS 1
ZEIS 1

ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 3

Parque do Povo

não

Parque

Parque

LPUOS 2004

LPUOS 2016

SETOR OUC FL

TIPO DE ASSENTAMENTO

ZM2

ZEIS 1

entorno

conjunto habitacional

ZEIS 1

entorno

conjunto habitacional entregue

entorno

conjunto habitacional em construção
conjunto habitacional entregue
conjunto habitacional entregue

ZM2
ZEIS 1
ZEIS 1

ZEIS 1

TIPO DE ASSENTAMENTO

HISTÓRICO
DE INTERVENÇÕES

ÍNDICE HABISP

não consta
favela a remover
favela

favela
favela em remoção
favela em remoção

não consta
OU Faria Lima
OU Faria Lima

não consta
0,48
0,30

não consta

favela removida

remoção [2005-08]

não consta

TIPO DE
ASSENTAMENTO PMH

1km

BASE MDC/SMDU
FONTE Habisp Plus (revisado)
Grupo de Gestão da OUC AE

.1

CONJUNTO HABITACIONAL

FAVELA REMOVIDA

FAVELA

ASSENTAMENTOS
DE INTERESSE
SOCIAL

OUC ÁGUA ESPRAIADA

SETOR CHUCRI ZAIDAN

SETOR MARGINAL
PINHEIROS

SETOR AMERICANÓPOLIS

SETOR BROOKLIN

SETOR BERRINI

SETOR JABAQUARA

BASE MDC/SMDU
FONTE GeoSampa (SMDU/PMSP)
LM 13.260/2001

.1

1km

OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA
ÁGUA ESPRAIADA

49
48
44

42

33

38

36
35
34

41
40
39

43

46

31

32

37 47

30

25
24
23

26 27

28

29

22
21
20

18

19

17

14
13

16

8

15

12

45

9

11

7

10

6
3

4

1

5

2

OUC ÁGUA ESPRAIADA

1km

BASE MDC/SMDU
FONTE Habisp Plus (revisado)
Grupo de Gestão da OUC AE

.1

48 Gabriel de Lara
49 Bartolomeu Feio

FAVELAS EXCLUÍDAS [?]

45 Nova Minas Gerais
46 Buraco Quente
47 Comando

FAVELAS REMOVIDAS

1 Imigrantes
2 Jardim Lourdes
3 Imprensa Colonos
4 Imprensa Nilópolis
5 Dersa
6 Sinhazinha
7 Muzambinho
8 Cidade de Santos
9 Americanópolis
10 Vila Fachini
11 Rua das Rolinhas
12 Pingo de Ouro
13 Esmeralda Monteiro
14 Porto Seguro
15 Ponte da Fonte São Bento
16 Guian Corruiras
17 Afonso XIII
18 Paraguai
19 Vietnã
20 Henrique Mindlin
21 Taquaritiba
22 Babilônia
23 Souza Dantas
24 Alba
25 Tulio Teodoro de Campos
26 Dornas Filho
27 Beira Rio
28 Rocinha Paulistana
29 Arco Verde
30 Levanta Saia
31 Cesar Ravasco
32 Emboabas
33 Zoião
34 Tibiriçá
35 Linda tv Patrícia
36 Bernardino de Campos
37 Sônia Ribeiro
38 Campos União
39 Canão
40 Água Espraiada
41 Brooklin
42 José dos Santos Júnior
43 Volta Redonda
44 Niágara

FAVELAS

FAVELAS

7
1

3

2

26
6

5
8

24

25

18

9

20
17

4

11

13

16

10

23

22
21

27

OUC ÁGUA ESPRAIADA

1km

BASE MDC/SMDU
FONTE Habisp Plus (revisado)
Grupo de Gestão da OUC AE

.1

13 Área 44 - OAS/Cetenco
16 Área 65 - Queiroz Galvão
17 Área 14 - Andrade Gutierrez
18 Área 16 - Andrade Gutierrez
20 Área 66 - Andrade Gutierrez
21 Jabaquara B
22 Jabaquara C
23 Jabaquara D
24 Jabaquara E
25 Jabaquara F
26 Campo Belo A B C
27 Sacomã E

EM PROJETO

10 Área 32 - Odebrecht
11 Área 42 - Queiroz Galvão

PARALISADO

6 Estevão Baião
7 Jardim Edite II
8 Área 18 - OAS/Cetenco
9 Área 46 - OAS/Cetenco

EM CONSTRUÇÃO

1 Jardim Edite
2 Gutemberg
3 Iguaçu
4 Corruiras
5 Área 3 - OAS/Cetenco

ENTREGUES

CONJUNTOS
HABITACIONAIS

OUC ÁGUA ESPRAIADA

BASE MDC/SMDU
FONTE Habisp Plus (revisado)
GeoSampa (SMDU/PMSP)

.1

FAVELAS

CURSOS D’ÁGUA

1km

SOLO CONTAMINADO

RISCO GEOLÓGICO

FAVELAS
E ÁREAS DE RISCO

1km

BASE MDC/SMDU
FONTE LPUOS 2016 (LM 16.402/2016)

.1

ZEIS 3

ZEIS 2

ZEIS 1

ZONAS ESPECIAIS
DE INTERESSE
SOCIAL
[LPUOS 2016]

OUC ÁGUA ESPRAIADA

1km

BASE MDC/SMDU
FONTE LPUOS 2016 (LM 16.402/2016)

.1

ZEIS 3

ZEIS 2

ZONAS ESPECIAIS
DE INTERESSE
SOCIAL
[LPUOS 2016]

OUC ÁGUA ESPRAIADA

OUC ÁGUA ESPRAIADA

BASE MDC/SMDU
FONTE Habisp Plus (revisado)
LM 16.402/2016

.1

ZEIS 3

ZEIS 2

ZEIS 1

1km

CONJUNTO HABITACIONAL

FAVELA

ZEIS COMO
RECONHECIMENTO
DE PREEXISTÊNCIA
[LPUOS 2016]

O U C ÁG U A E S P R A I A DA FAV E L A S
NOME

TIPO HABISP

DOMICÍLIOS HABISP

IMÓVEIS DIAGONAL

_

Imigrantes
Jardim Lourdes
Imprensa Colonos
Imprensa Nilópolis
Dersa
Sinhazinha
Muzambinho
Cidade de Santos
Americanópolis
Vila Fachini
Rua das Rolinhas
Pingo de Ouro
Esmeralda Monteiro
Porto Seguro
Ponte da Fonte São Bento
Guian Corruíras
Afonso XIII
Paraguai
Vietnã
Henrique Mindlin
Taquaritiba
Babilônia
Souza Dantas
Alba
Tulio Teodoro de Campos
Dornas Filho
Beira Rio
Rocinha Paulistana
Arco Verde
Levanta Saia
César Ravasco
Emboabas
Zoião
Tibiriçá
Linda tv Patrícia
Bernardino de Campos
Sônia Ribeiro
Campos União
Canão
Água Espraiada
Brooklin
José dos Santos Júnior
Volta Redonda
Niágara
Real Parque
Jardim Panorama

Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela
Favela

240
13
424
174
239
16
202
205
42
7
12
45
61
65
123
251
15
89
949
411
652
420
728
645
23
118
659
1228
19
100
25
133
186
72
38
70
400
40
20
7
30
50
66
35
1325
576
11.248

240
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
201
não consta
42
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
123
239
não consta
90
949
410
615
419
733
622
não consta
não consta
672
1150
19
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
não consta
6.524

45
46
47

Nova Minas Gerais
Buraco Quente
Comando

Favela Excluída
Favela Excluída
Favela Excluída

231
180
98

231
não consta
não consta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
_

ÁREA [m²]

DENSIDADE [dom/ha]

ANO DE OCUPAÇÃO

DISTRITO

SUBPREFEITURA

8899,10
461,88
14979,88
6531,75
8281,37
966,00
7408,84
6575,65
2632,35
545,01
953,75
2366,25
3425,45
2499,20
6737,45
19736,62
1049,22
4456,94
35750,48
15808,56
23488,04
12758,23
26006,93
16004,62
1955,33
4660,99
18396,56
18841,66
2249,38
4773,23
1892,51
5514,12
6503,66
3079,65
793,13
2470,10
19746,61
1102,04
2047,52
461,08
1067,58
2943,20
2321,17
1243,53
44681,68
37220,23
412.288,53

269,69
281,46
283,05
266,39
288,60
165,63
272,65
311,76
159,55
128,44
125,82
190,17
178,08
260,08
182,56
127,17
142,96
199,69
265,45
259,99
277,59
329,20
279,93
403,01
117,63
253,17
358,22
651,75
84,47
209,50
132,10
241,20
285,99
233,79
479,11
283,39
202,57
362,96
97,68
151,82
281,01
169,88
284,34
281,46
296,54
154,75

1981
1986
1971
1980
1980
1980
1976
1970
1990
1970
1970
1970
1970
1975
1964
1960
1970
1960
1970
1970
1970
1969
1973
1945
1947
1960
1968
1990
1959
1966
1956
1960
1990
1950
1966
1976
1956
1985
1946
1986
1990
1976
1976
1980
1956
1947

Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Campo Belo
Jabaquara
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Campo Belo
Itaim Bibi
Morumbi
Morumbi

Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Santo Amaro
Jabaquara
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Santo Amaro
Pinheiros
Butantã
Butantã

6584,58
.
.

350,82
.
.

1975
1956
1956

Jabaquara
Campo Belo
Campo Belo

Jabaquara
Santo Amaro
Santo Amaro

PROPRIEDADE

RISCO

CONTAMINAÇÃO

Imigrantes
Jardim Lourdes
Imprensa Colonos
Imprensa Nilópolis
Dersa
Sinhazinha
Muzambinho
Cidade de Santos
Americanópolis
Vila Fachini
Rua das Rolinhas
Pingo de Ouro
Esmeralda Monteiro
Porto Seguro
Ponte da Fonte São Bento
Guian Corruíras
Afonso XIII
Paraguai
Vietnã
Henrique Mindlin
Taquaritiba
Babilônia
Souza Dantas
Alba
Tulio Teodoro de Campos
Dornas Filho
Beira Rio
Rocinha Paulistana
Arco Verde
Levanta Saia
César Ravasco
Emboabas
Zoião
Tibiriçá
Linda tv Patrícia
Bernardino de Campos
Sônia Ribeiro
Campos União
Canão
Água Espraiada
Brooklin
José dos Santos Júnior
Volta Redonda
Niágara
Real Parque
Jardim Panorama

estadual
municipal/estadual
municipal/particular
particular
estadual/particular
municipal
particular
municipal/particular
municipal/particular
particular
particular
municipal/particular
particular
municipal/particular
particular
municipal/particular
particular
particular
municipal/particular
municipal/particular
municipal/particular
municipal/particular
particular
municipal/particular
particular
particular
municipal/particular
municipal/particular
municipal
pública
particular
particular
particular
particular
pública
estadual
pública
particular
particular
municipal
pública
particular
pública
particular
municipal
municipal

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
solapamento_R4
solapamento_R3
não
não
solapamento_R3 (parcialmente)
solapamento_R3 (parcialmente)
solapamento_R3 (parcialmente)
solapamento_R3 (parcialmente)
solapamento_R3 e escorregamento_R2
solapamento_R3 e escorregamento_R2
não
não
solapamento_R3 (parcialmente)
solapamento_R1 (parcialmente)
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
escorregamento_R4
escorregamento_R2 e escorregamento_R3

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

Nova Minas Gerais
Buraco Quente
Comando

municipal
particular
particular

não
não
não

0
investigação
0

LPUOS 2004

LPUOS 2016

SETOR OUC AE

ZEIS 1
ZM1
ZEIS 1 (parcialmente)
ZEIS 1 (parcialmente)
ZEIS 3
ZCLa
ZM1
ZM1
ZM1
ZM1
ZEIS 3
ZM1
ZM1
ZEIS 3
ZEIS 3 (parcialmente)
ZM1
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3 (parcialmente)
ZM1
ZEIS 3 (parcialmente)
ZEIS 3 (parcialmente)
ZEIS 1
ZEIS 3 (parcialmente)
ZEIS 1 (parcialmente)
ZEIS 1
ZM1
ZM1
ZM1
ZM1
ZM1
ZER1
ZER1
ZM1
ZER1
ZER1
ZM1
ZM1
ZER1
ZER1
ZER1
ZER1
ZER1
ZER1
ZEIS 1
ZEIS 1

ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 1 e ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 3
ZEIS 1 (parcialmente)
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1 (parcialmente)
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1 e ZEIS 3
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 1
ZEIS 3

Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Jabaquara e Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Marginal Pinheiros
Marginal Pinheiros

ZM1
ZM1
ZM1

ZEIS 1
ZEIS 2
ZEIS 2

Jabaquara
Brooklin
Brooklin

TIPO OUC AE

TIPO DE ASSENTAMENTO HABISP

Imigrantes
Jardim Lourdes
Imprensa Colonos
Imprensa Nilópolis
Dersa
Sinhazinha
Muzambinho
Cidade de Santos
Americanópolis
Vila Fachini
Rua das Rolinhas
Pingo de Ouro
Esmeralda Monteiro
Porto Seguro
Ponte da Fonte São Bento
Guian Corruíras
Afonso XIII
Paraguai
Vietnã
Henrique Mindlin
Taquaritiba
Babilônia
Souza Dantas
Alba
Tulio Teodoro de Campos
Dornas Filho
Beira Rio
Rocinha Paulistana
Arco Verde
Levanta Saia
César Ravasco
Emboabas
Zoião
Tibiriçá
Linda tv Patrícia
Bernardino de Campos
Sônia Ribeiro
Campos União
Canão
Água Espraiada
Brooklin
José dos Santos Júnior
Volta Redonda
Niágara
Real Parque
Jardim Panorama

Direta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Direta
Direta
Indireta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Indireta
Indireta
Direta
Direta
Direta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta
Indireta

favela a remover
favela
favela
favela
favela
favela
favela a remover
favela
loteamento urbanizado sem auto
favela
não consta
favela
favela
favela
favela a remover
favela a remover
favela
favela a remover
favela a remover
favela a remover
favela a remover
favela a remover
favela a remover
favela a remover
favela
favela
favela a remover
favela a remover
favela a remover
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela a remover
favela

Nova Minas Gerais
Buraco Quente
Comando

Direta
.
.

favela a remover
favela
favela

TIPO DE ASSENTAMENTO

HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES

ÍNDICE HABISP

favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
?
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela
favela em remoção
favela em remoção

Coletor Tronco - Tietê 3
Ministério Público
Ministério Público e Coletor Tronco - Tietê 3
Coletor Tronco - Tietê 3
Ministério Público
nenhum
Ministério Público, Parque Linear, outros
outros
Coletor Tronco - Tietê 3 e Parque Linear
nenhum
não consta
nenhum
nenhum
nenhum
Ministério Público, Parque Linear, outros
Ministério Público, Coletor Tronco - Tietê 3, Parque Linear, outros
nenhum
nenhum
Ministério Público, Coletor Tronco - Tietê 3, Parque Linear, outros
Ministério Público, Coletor Tronco - Tietê 3, Parque Linear, outros
Ministério Público, Parque Linear, outros
Ministério Público, Coletor Tronco - Tietê 3, Parque Linear, outros
Ministério Público, Parque Linear, outros
Ministério Público, Parque Linear, outros
nenhum
nenhum
Ministério Público, Coletor Tronco - Tietê 3, Parque Linear, outros
Ministério Público, Coletor Tronco - Tietê 3, Parque Linear, outros
Parque Linear
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
nenhum
não consta
OU Faria Lima
OU Faria Lima

0,25
0,28
0,22
0,34
0,38
0,15
0,34
0,29
0,15
0,29
não consta
0,21
0,15
0,31
0,36
0,38
0,31
0,40
0,36
0,38
0,39
0,41
0,40
0,42
0,21
0,24
0,40
0,38
0,02 (??)
0,24
0,26
0,26
0,24
0,23
0,12
0,24
0,33
0,25
0,16
0,18
0,28
0,24
0,31
não consta
0,48
0,30

favela removida
favela removida
favela removida

remoção total (2013)
remoção total (2013)
remoção total (2013)

0,33
0,29
0,14

O U C ÁG U A E S P R A I A DA Z E I S
NOME OU ENDEREÇO

CÓDIGO DE ÁREA OUC AE

ÁREA (m²)

ZEIS 2 C035
ZEIS 2 - Área 18

.
.

30.691,58
2.877,29
33.568,87

ZEIS 3 W021 (Jardim Panorama)
ZEIS 3 C250
ZEIS 3 W022 (Jardim Edite)
ZEIS 3 C271 (Sonia Ribeiro)
ZEIS 3 - Rua Casemiro de Abreu
ZEIS 3 - Iguaçu
ZEIS 3 C267
ZEIS 3 C143
ZEIS 3 C266
ZEIS 3 C265
ZEIS 3 C048
ZEIS 3 C243
ZEIS 3 C276
ZEIS 3 C236
ZEIS 3 C251
ZEIS 3 C122
ZEIS 3 C050 (Alba)
ZEIS 3 C051
ZEIS 3 S001
ZEIS 3 S002
ZEIS 3 C052
ZEIS 3 C233
ZEIS 3 C221
ZEIS 3 C057
ZEIS 3 C053 (Taquaritiba)
ZEIS 3 C054
ZEIS 3 C222
ZEIS 3 C228
ZEIS 3 - Rua Athos Damasceno
ZEIS 3 - Rua Rodolfo Garcia
ZEIS 3 C059
ZEIS 3 C061 (Vietnã)
ZEIS 3 C060
ZEIS 3 C223
ZEIS 3 C227
ZEIS 3 C224
ZEIS 3 - Av, Eng. George Corbisier
ZEIS 3 C264
ZEIS 3 - Rua Cidade de Bagdá
ZEIS 3 C067 (Paraguai)
ZEIS 3 C069 (Afonso XIII)
ZEIS 3 C070
ZEIS 3 C071 (Corruíras)
ZEIS 3 - Rua Rosália de Castro
ZEIS 3 C239

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Área 66
Área 14
.
Área 46
.
Área 16
.
.
.
.
.
.
.
.
.

88.552,02
11.395,79
20.553,52
6.013,53
1.923,83
1.124,18
2.212,44
6.350,21
944,91
6.212,54
6.548,71
1.057,00
2.212,44
3.139,33
2.592,16
9.030,16
24.253,63
3.556,24
5.603,51
4.241,94
2.345,98
1.270,82
2.531,20
22.757,71
24.350,09
8.224,68
1.769,92
672,85
3.169,94
3.720,55
9.352,32
44.902,01
11.070,13
1.652,47
3.720,73
1.943,26
8.455,61
10.464,73
3.425,20
7.473,02
94.267,00
2.717,07
12.243,88
6.807,10
1.440,60

RISCO

CONTAMINAÇÃO

SETOR OUC AE

não
não

contaminação sob investigaçao (parcial)
não

Brooklin
Brooklin

escorregamento_R3 (parcial)
não
não
não
não
não
não
não
não
solapamento_R1 (parcial)
não
não
não
não
não
não
escorregamento_R2 (parcial)
não
não
não
não
não
não
não
solapamento_R3 (parcial)
não
não
não
não
não
não
solapamento_R3 (parcial)
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
reabilitada
não
não
não

Marginal Pinheiros
Chucri Zaidan
Berrini
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Brooklin
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis

NOME OU ENDEREÇO

CÓDIGO DE ÁREA
OUC AE
.

ÁREA (m²)

ZEIS 3 C234
ZEIS 3 C072
ZEIS 3 C120
ZEIS 3 C073 (Porto Seguro/Ponte da Fonte)
ZEIS 3 C074 (Esmeralda Monteiro)
ZEIS 3 C225
ZEIS 3 - Rua Hildebrando Siqueira
ZEIS 3 - Rua Rodrigues Montemor
ZEIS 3 C075 (Rua das Rolinhas)
ZEIS 3 C076
ZEIS 3 C237
ZEIS 3 C077
ZEIS 3 C078
ZEIS 3 C079
ZEIS 3 C268
ZEIS 3 C080
ZEIS 3 C081
ZEIS 3 C082
ZEIS 3 C275
ZEIS 3 C083 (Muzambinho)
ZEIS 3 - Rua Dr. Alcides de Campos
ZEIS 3 C226
ZEIS 3 C084
ZEIS 3 C238
ZEIS 3 C235
ZEIS 3 C231
ZEIS 3 C085
ZEIS 3 C086 (Dersa)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Área 32
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Área 42
.
.
.
.
.
Área 44 e Área 65

1.343,89
4.101,96
6.370,24
17.937,02
4.524,39
1.456,59
1.984,77
6.239,51
6.807,12
9.087,47
825,33
13.774,98
13.436,28
11.756,76
1.852,32
11.709,44
10.891,60
9.330,06
20.117,24
2.019,36
3.109,19
2.668,03
20.998,67
4.750,18
2.801,20
4.813,79
4.480,60
170.173,72
867.628,67

RISCO

CONTAMINAÇÃO

SETOR OUC AE

não
solapamento_R4
solapamento_R4
solapamento_R4 (parcial)
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não

Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis
Americanópolis/Jabaquara

O U C ÁG U A E S P R A I A DA C O N J U N TO S H A B I TAC I O N A I S
NOME

UH

ANO DE OCUPAÇÃO

AGENTE/MODELO

1
2
3
4
5

Jardim Edite
Gutemberg
Iguaçu
Corruiras
Área 3 - OAS/Cetenco

252
19
19
244
74
608

2013
x
x
2012-13
x

Sehab
Sehab
Sehab
Sehab
Parceria Empreiteiras

6
7
8
9
10
11

Estevão Baião
Jardim Edite II
Área 18 - OAS/Cetenco
Área 46 - OAS/Cetenco
Área 32 - Odebrecht
Área 42 - Queiroz Galvão

300
68
102
262
24
36
792

x
x
x
x
x
x

Sehab
Sehab
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Casimiro de Abreu (sem feição)
Área 44 - OAS/Cetenco
Área 51 - Queiroz Galvão (sem feição)
Área 53 - Queiroz Galvão (sem feição)
Área 65 - Queiroz Galvão
Área 14 - Andrade Gutierrez
Área 16 - Andrade Gutierrez
Área 56 - Andrade Gutierrez (sem feição)
Área 66 - Andrade Gutierrez
Jabaquara B
Jabaquara C
Jabaquara D
Jabaquara E
Jabaquara F
Campo Belo A B C
Sacomã E

124
528
113
118
380
300
254
179
110
101
148
93
50
54
432
350

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria Empreiteiras
Parceria CDHU
Parceria CDHU
Parceria CDHU
Parceria CDHU
Parceria CDHU
Parceria CDHU
Parceria CDHU

PROGRAMA

DISTRITO

SUBPREFEITURA

Meta 36
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 37
OUC Água Espraiada / Meta 36
OUC Água Espraiada / Meta 35

Itaim Bibi
Campo Belo
Campo Belo
Jabaquara
Jabaquara

Pinheiros
Santo Amaro
Santo Amaro
Jabaquara
Jabaquara

OUC Água Espraiada / Meta 37
OUC Água Espraiada / Meta 36
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35

Campo Belo
Itaim Bibi
Campo Belo
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara

Santo Amaro
Pinheiros
Santo Amaro
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara

x
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU
OUC Água Espraiada / Meta 35 / Convênio CDHU

x
Jabaquara
x
x
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
x
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Campo Belo
Sacomã

x
Jabaquara
x
x
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
x
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Jabaquara
Santo Amaro
Ipiranga

SETOR OUC AE

TIPO DE ASSENTAMENTO

Jardim Edite
Gutemberg
Iguaçu
Corruiras
Área 3 - OAS/Cetenco

Berrini
Brooklin
Brooklin
Jabaquara
Jabaquara

conjunto habitacional entregue
conjunto habitacional entregue
conjunto habitacional entregue
conjunto habitacional entregue
conjunto habitacional entregue

Estevão Baião
Jardim Edite II
Área 18 - OAS/Cetenco
Área 46 - OAS/Cetenco
Área 32 - Odebrecht
Área 42 - Queiroz Galvão

Brooklin
Berrini
Jabaquara
Americanópolis
Americanópolis
Jabaquara

conjunto habitacional em construção
conjunto habitacional em construção
conjunto habitacional em construção
conjunto habitacional em construção
conjunto habitacional paralisado
conjunto habitacional paralisado

Casimiro de Abreu (sem feição)
Área 44 - OAS/Cetenco
Área 51 - Queiroz Galvão (sem feição)
Área 53 - Queiroz Galvão (sem feição)
Área 65 - Queiroz Galvão
Área 14 - Andrade Gutierrez
Área 16 - Andrade Gutierrez
Área 56 - Andrade Gutierrez (sem feição)
Área 66 - Andrade Gutierrez
Jabaquara B
Jabaquara C
Jabaquara D
Jabaquara E
Jabaquara F
Campo Belo A B C
Sacomã E

x
Jabaquara
x
x
Americanópolis e Jabaquara
Jabaquara
Americanópolis
x
Jabaquara
fora
fora
fora
fora
fora
Brooklin
fora

conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto
conjunto habitacional em projeto

ZEIS 1 N241 | FAVELA

ALDEINHA
DISTRITO BARRA FUNDA
SUBPREFEITURA LAPA
REGIONAL NORTE

estimativa
ÁREA [m²] 27.000,00

DOMICÍLIOS 500 Habisp

GRANDE

DENSIDADE [dom/ha] 185,19
ANO DE OCUPAÇÃO 2002 Habisp

PDE 2002 | LPUOS 2004 -1:7500

google

PDE 2014 | LPUOS 2015 100% OUC AB Subsetor A1
75% OUC AB Zona Geral
25% OUC AB Zona 5
INCLUSO NA OUC AB? sim
PERÍMETRO OUC AB Operação

PMH 2009-24
SUB-BACIA não consta
2010

PERÍMETRO não consta
PROPRIEDADE não consta

google

ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO não consta

TIPO DE ASSENTAMENTO favela removida
SERVIÇO A EXECUTAR atendimento habitacional deﬁnitivo
RISCO não
HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES remoção total [2008]

2015

google

2004

VESTÍGIOS DE INTERVENÇÕES sim
[remoção total]

google

2008

google

2013

FAVELA

DO SAPO
DISTRITO BARRA FUNDA
SUBPREFEITURA LAPA
REGIONAL CENTRO

estimativa
ÁREA [m²] 5.600,00

PEQUENO
DOMICÍLIOS 70 Habisp
PMH 2009-24
455

DENSIDADE [dom/ha] 125,00
ANO DE OCUPAÇÃO 2000 Habisp

PDE 2002 | LPUOS 2004 --

1:7500

PDE 2014 | LPUOS 2015 -google

INCLUSO NA OUC AB? sim
PERÍMETRO OUC AB Operação

PMH 2009-24
SUB-BACIA não
PERÍMETRO PAI Água Branca
2010

PROPRIEDADE não consta
ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO não consta

google

TIPO DE ASSENTAMENTO favela removida
SERVIÇO A EXECUTAR atendimento habitacional deﬁnitivo
RISCO margem de córrego
HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES remoção total [2013]
VESTÍGIOS DE INTERVENÇÕES sim
[remoção total]
2014

google

2008

google

2012

google

2014

ZEIS 1 N102 | FAVELA

GABI II
DISTRITO LIMÃO
SUBPREFEITURA CASA VERDE
REGIONAL NORTE

estimativa
ÁREA [m²] 500,00

DOMICÍLIOS 7 Habisp

MUITO PEQUENO

DENSIDADE [dom/ha] 140,00
ANO DE OCUPAÇÃO 1967 Habisp

PDE 2002 | LPUOS 2004 100% ZEIS 1 N102
PDE 2014 | LPUOS 2015 100% ZEIS 1 N102

1:7500

google

INCLUSO NA OUC AB? não
PERÍMETRO OUC AB Expandido

PMH 2009-24
SUB-BACIA Mandaqui
PERÍMETRO Mandaqui 1
PROPRIEDADE municipal
2010

ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO 0,25

MÉDIO

google

TIPO DE ASSENTAMENTO favela removida
SERVIÇO A EXECUTAR atendimento habitacional deﬁnitivo
RISCO não
HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES nenhuma
VESTÍGIOS DE INTERVENÇÕES remoção total [2011]

2014

google

2008

google

2011

google

2014

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO DE PROJETO
São Paulo, 30 de setembro de 2014.
Aos Membros do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca
Ao Coordenador Sr. Weber Sutti
Ao Secretário Sr. Gustavo Partezani
Prezados Membros,
Apresentamos as seguintes considerações a respeito da Proposta para realização de
Concurso Público de Projeto apresentado em reunião de 25 de agosto de 2014:

(1) Necessária ampliação da área prevista para o concurso - a proposta
apresentada incluía apenas o Subsetor A1, apelidado de “terreno da CET” –
incluindo os outros melhoramentos previstos pela Lei da OUC AB (Lei
15.893/14 e anexos) para o Setor A. Ver Figura 1 que segue.
Justificativa: Engloba intervenções como parque linear e avenida ao lado dos
conjuntos habitacionais a serem recuperados – Vila Dignidade, PROVER Água
Branca, FUNAPS Prédio, FUNAPS Mutirão –, ações importantíssimas para o
sucesso da transformação deste Setor. Hoje o entorno do curso d’água sobre
frequentes ameaças de ocupação uma vez que é uma área sem projeto,
subutilizada, que poderia ser ocupada com atividades de lazer e recreação,
dando um uso público interessante à comunidade, além de evitar novas
ocupações urbanas precárias (e consequentemente, futuros processos de
remoção uma vez que é uma área de risco).
Adicionalmente, observa-se que a ampliação da área do concurso, passando a
incluir a totalidade das intervenções previstas no Setor A, endereça mais
claramente o público que será atendido por este Concurso, além de
diferenciá-lo do perímetro do Concurso Bairro Novo realizado pela prefeitura
em 2004, para o qual já foram planejadas soluções.

1

Figura 1 – Em pontilhado sugestão de área a ser objeto de Concurso de Projeto.

(2) Necessidade de elaboração de estudo sobre a possibilidade de inserção das
áreas contidas nas duas Zonas Especiais de Interesse Social previstas no Plano
Diretor Estratégico (Lei 16.050/14) deste setor, áreas potenciais para receber
habitação de interesse social. Este estudo deve determinar a inclusão integral
ou parcial destas áreas no perímetro previsto para o Concurso de Projeto. Ver
Figura 2 com ZEIS indicadas.
Justificativa: A Oeste do perímetro previsto para o concurso, no setor A1, há
uma grande ZEIS 3 parcialmente ocupada por edifícios de alto padrão e MCMV
Faixa 2 ou 3. Restam faixas de terrenos, que propomos que sejam incluídas no
concurso para que seja promovida integração entre as áreas e garantida sua
destinação para famílias de baixa renda por meio de produção de HIS 1 (ver
área pontilhada da Figura 2).
2

Figura 2 – Em pontilhado sugestão de área a ser objeto de Concurso de Projeto. Fonte da base
cartográfica: website da plataforma Gestão Urbana SP, acessado em 15 de setembro de 2014.
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/mapa-articulado/.

(3) Revisão, com sugestão de aumento, dos índices urbanísticos sugeridos pelo
Estudo apresentado pela SP Urbanismo em reunião de 25 de setembro de
2014, previsto para ter coeficiente de aproveitamento médio de cerca de 2,5
vezes a área do terreno. Este aumento deve atentar, especialmente, à
produção de habitação de interesse social que está prevista para acontecer na
região lindeira ao corredor de ônibus da Av. Marquês de São Vicente e ao
cumprimento da cota de terreno especificada pela lei da Operação, cujos
cálculos permitem aferirmos que no mínimo sejam produzidas 1.358 unidades
habitacionais neste local.
Justificativa: O próprio Plano Diretor Estratégico permite que os terrenos
lindeiros aos corredores de transporte de massa – delimitados como Eixos de
Estruturação da Transformação Urbana – atinjam coeficiente de
aproveitamento 4 vezes a área do terreno.
(4) Revisão do escopo do concurso permitindo o estudo e proposição de abertura
da estrutura de drenagem do Córrego Água Preta (ou retirada do
tamponamento), cuja obra está em curso, inspirando-se em projetos como
water voids que consiste no aproveitamento da rede de reservatório de
contenção de águas pluviais convertendo-as em uma infraestrutura
articuladora de projetos que combinam lazer com infraestrutura.
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(5) Revisão do escopo do projeto do concurso permitindo passagem de pedestre
que interligue o bloco de quadras A, B e C, com a quadra E que conterá o
parque equipado em nível diferente da via por onde escoará o trânsito de
veículos que descem da ponte e utilizam a via como “alça”.
(6) Revisão do escopo do projeto do concurso considerando a necessidade de
apresentar projeto para uma primeira etapa do parque linear previsto para o
entorno dos conjuntos habitacionais considerando a área disponível hoje,
antes da desapropriação (ver Figura 3 que segue).

Figura 3 – Em pontilhado sugestão de área a ser objeto de projeto no âmbito deste Concurso de
Projeto, considerando uma primeira fase do projeto de parque linear, a ser construída antes mesmo
da desapropriação necessária à elaboração do parque como previsto na Lei da Operação Urbana.

(7) Revisão do escopo do projeto do concurso considerando a existência de duas
áreas de ocupação precária e irregular inseridas hoje neste recorte territorial
(ver Figura 4 que segue).
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Figura 4 – Em pontilhado áreas que compõem ocupação precária conhecida como Lidiane (fonte: HABISP
plus) cuja solução urbanística sugere-se ser incluída como objeto de projeto no âmbito deste Concurso
de Projeto.

(8) Obrigatoriedade de contratação do vencedor do concurso para desenvolver
projeto básico de toda a intervenção, incluindo edificações previstas.
Justificativa: Medida para garantir que projeto vencedor seja realmente o
projeto a ser construído.
(9) Redução do tempo de duração do concurso de 5 para 2 MESES.
Justificativa: O tempo é excessivo e adiaria demais as transformações na
área, o que é problemático quando se pensa nas unidades de HIS a serem
construídas na área e a urgência da questão habitacional em São Paulo. O
recém realizado concurso Ensaios Urbanos teve 2 meses de duração e sua
realização foi considerada um sucesso pela prefeitura.
(10 ) Pensar formas de envolver moradores dos conjuntos habitacionais afetados
pelo perímetro ampliado do Concurso e, se possível, os ex-moradores da
Favela do Sapo e Aldeinha nos debates e decisões acerca do concurso.
Justificativa: Estes são os moradores afetados da área que restaram, após a
remoção da Favela do Sapo e da Aldeinha, portanto, os maiores demandantes
5

de intervenções e equipamentos públicos e os que melhor conhecem as
dinâmicas e necessidades na área.
(11 ) Incluir o Grupo de Gestão na concepção e aprovação de todas as etapas do
Concurso, definindo claramente as formas de participação.
Justificativa: Considerando o papel do Grupo Gestor em representar os
interesses de moradores e da sociedade civil, e considerando seu
conhecimento das dinâmicas existentes na região, é importante garantir que a
realização de um concurso não acarrete em tomadas de decisão de forma
unilateral e tecnocrata, afastando os atores envolvidos dos processos
decisórios.
(12 ) Esclarecer o valor de R$ 270 mil previsto para o Concurso, detalhando o que
será pago com estes recursos.
(13 ) Estudar a possibilidade do Concurso ser dividido em 2 etapas, sendo a
primeira uma pré-análise da área e formulação das concepções que guiarão o
projeto, que receberiam feedback do Grupo de Gestão antes de serem
desenvolvidas em uma segunda etapa.
(14 ) Adicionalmente, embora não se trate do escopo do concurso, observa-se
que, na área de abrangência da OUCAB, especificamente os setores AP1 E
AP2, temos as escolas de Samba Águia de Ouro e Mancha Verde, a usina de
asfalto da Prefeitura / FREMIX, a base do SAMU, a Cia. de Engenharia de
Tráfego, parte do terreno entre a Telha Norte e a Leroy Merlin, parte da
empresa Valtra, o Centro de Triagem de Recicláveis da prefeitura, parte do
Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube, parte da do Centro de
Treinamento da Sociedade Esportiva Palmeiras e parte da loja Telha Norte
(Saint Gobain).
Para a efetivação das propostas previstas pela OUCAB nesta região, faz-se
necessário que as áreas dos setores AP1 e AP2 sejam desocupadas com a
maior brevidade possível.
Entendemos que o Grupo de Gestão deva monitorar o andamento da
desocupação destes setores, sendo assim, torna-se necessário as informações
a respeito dos encaminhamentos já realizados e os que ainda serão, com
relação às notificações de desocupação de área - total ou parcial - às
instituições e empresas listadas inicialmente.
Informações necessárias:
1. Quem foi notificado;
2. Qual órgão notificou;
3. Quando foi notificado;
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4. Qual o prazo estabelecido para a desocupação da área;
5. Qual órgão monitora o andamento da desocupação.

Figura 5 – Croqui aproximado.

Membros da sociedade civil do Grupo de Gestão
Operação Urbana Consorciada Água Branca
7

Instrumentos e políticas de mercantilização da propriedade versus a luta pelos
direitos à cidade e à moradia: experiências em São Paulo, Rio de Janeiro e
Fortaleza
Proponente/coordenador: Paula Freire Santoro, Professora Doutora Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo.
paulafsantoro@gmail.com
Palavras-chave: parcerias público-privadas, direito à moradia, movimentos sociais

Resumo expandido

A dinâmica conflituosa e injusta de formação das cidades brasileiras fez emergir uma teoria urbana,
formulada de forma mais estruturada durante a década de 1980, sintetizando duas questões
fundamentais: por um lado, a questão democrática, traduzida na proposta de construção da cidadania
ativa, capaz de substituir a coalizão de interesses que sustentou o processo de acumulação urbana de
forma desigual, por um regime político republicano capaz de assegurar a todos o direito de cidade, isto
é, o direito à participação nos processos deliberativos que dizem respeito à cidade. Por outro lado, a
questão distributiva, traduzida na proposta de regulação pública do solo urbano e provisão de serviços
básicos, de forma a garantir a justa distribuição da riqueza, da renda e das oportunidades geradas na sua
produção e gestão, assegurando a todos o direito à cidade como riqueza social em contraposição a sua
mercantilização. São estas as questões que foram traduzidas no movimento social organizado em torno
da bandeira da reforma urbana e do direito à cidade, cujo principal expressão é o Fórum Nacional de
Reforma Urbana, e no arcabouço constitucional e institucional denominado Estatuto da Cidade.
Como as cidades brasileiras estão atualmente experienciando um novo ciclo de desenvolvimento, é
importante repensar políticas e práticas de desenvolvimento urbano na direção de garantir que direitos
básicos sejam extraídos da população. Elas passam a constituir atrativas fronteiras para o capital
financeiro e são incluídas nos circuitos mundiais de acumulação do capital, exatamente em razão do ciclo
de prosperidade e estabilidade que o país atravessa, combinado com a existência de ativos urbanos
(imóveis e infraestrutura) passíveis de serem espoliados, ou seja, comprados a preços desvalorizados, e
integrados aos circuitos internacionalizados de valorização financeira. Ainda, as cidades brasileiras estão
vivenciando a emergência de uma governança empreendedora, na qual planejamento e regulação são
substituídos por um modelo de intervenção baseado na criação de exceções na legislação e
procedimentos junto a um enfraquecimento dos canais institucionais de participação democrática.
A crescente hegemonia dessa governança empreendedorista baseada na lógica de empreendimento
urbano – que concebe a cidade como commodities – desencadeia uma dinâmica econômica, social e
política que contraria os princípios do direito à moradia e à cidade. A falta de implementação dos
instrumentos legais para o combate à exclusão socioespacial consagrados no Estatuto da Cidade, dez
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anos após sua promulgação, reflete os conflitos entre estas duas abordagens. Se estes instrumentos não
são efetivamente aplicados, as cidades brasileiras irão continuar a reproduzir o padrão de urbanização
excludente, e irão continuar a enfrentar a mercantilização geradora de impactos graves para os grupos
sociais mais vulneráveis.
Nesse cenário, para enfrentar esse novo contexto de aprofundamento da mercantilização da cidade
contemporânea, parece necessário exatamente conhecer os mecanismos e processos que bloqueiam
e/ou aqueles que favorecem a implementação desses instrumentos.
A partir desta compreensão, foram construídas estratégias de advocacy que buscam influenciar os rumos
das políticas, projetos e programas adotados de forma a reverter esta tendência e a possibilitar a
inclusão socioterritorial e a ampliação do acesso e permanência ao solo e à moradia adequada,
garantindo, promovendo e protegendo o direito à cidade.
Caberá, portanto, a esta Sessão Livre discutir as formas através das quais é possível, utilizando a pesquisa
acadêmica como instrumento de intervenção e a pesquisa advocacy, fortalecer a sociedade civil
organizada e suas redes para o debate público e participação na formulação, implementação e
monitoramento
destas
políticas,
programas
e
projetos
urbanos
de
forma
a
alcançar/pressionar/sensibilizar os governos e outros tomadores de decisão.
Serão apresentadas e debatidas, experiências de pesquisa que estão sendo realizadas para monitorar e
influenciar a implementação de políticas urbanas municipais com foto no cumprimento da função social
da propriedade, inclusão socioterritorial da população de baixa renda e setores mais vulneráveis da
população e ampliação do acesso aos serviços urbanos, nas municipalidades do:


Rio de Janeiro/RJ – o foco da pesquisa é a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, criada
em 2009, sem participação da sociedade civil e com enorme impacto urbano e social, a partir da
transformação da região portuária da cidade, uma área de cerca de 5 milhões de metros
quadrados.



São Paulo/SP – acompanha os desdobramentos do novo Plano Diretor Estratégico (Lei n.
16.050/14) face ao atual debate da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da
cidade; e a implementação da nova Operação Urbana Consorciada Água Branca (Lei n.
15.893/13), buscando incidir sobre os processos de discussão e deliberação no Grupo de Gestão
desta última, junto ao Movimento Água Branca. Atualmente monitora a proposta e edital da PPP
da Habitação, também conhecido como Programa Casa Paulista, do Gov. do Estado de São Paulo,
que incide parcialmente sobre a área da Operação.



Fortaleza/CE – acompanha o impacto da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) sobre
diversos núcleos urbanos ocupados informalmente. As famílias que serão removidas em função
destes projetos terão como destino o Cidade Jardim, conjunto habitacional do Programa Minha
Casa Minha Vida em construção na periferia distante da cidade, que contará na primeira etapa
com 5 mil unidades.

2

Cada apresentação deverá dialogar com três eixos de análise sugeridos:
1) propriedade privada e parcerias público-privadas – em que medida estas políticas urbanas acionam a
desmercantilização da propriedade? Como se reorganizam os governos em termos institucionais e de
gestão para operarem estas políticas e instrumentos? Há uma subordinação da gestão à lógica do
mercado?
3) produção de habitação de interesse social (HIS) e de bens urbanos comuns – produção da habitação
via mercado ou políticas habitacionais essencialmente públicas? É possível aliar a rentabilidade da terra
com a produção de HIS e de bens comuns públicos nestes contextos?
2) conflitos, resistências e movimentos sociais – como se dão as intervenções no debate público, a
mobilização e a incidência política nestes contextos? Os espaços públicos de negociação com o poder
público são institucionalizados (ex. conselhos, grupos de gestão) ou não? Estes, quando existentes, tem
servido para mediar os conflitos ou não? Qual o papel da pesquisa advocacy e suas estratégias de
capacitação, formação e comunicação neste contexto?
As experiências estão em andamento no âmbito da pesquisa “Estratégias e instrumentos de
planejamento e regulação urbanística voltados a implementação do direito à moradia e à cidade no
Brasil – avanços e bloqueios”, realizada no Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ) e em Fortaleza (LEHAB/UFC)
pelos respectivos núcleos da rede Observatório das Metrópoles e em São Paulo pelo LabCidade
(FAUUSP), com apoio da Fundação Ford e bolsistas do CNPq e FAPESP.
Quando se coloca como desafio a reflexão acerca da questão do espaço, do planejamento e da
insurgência sociopolítica no contexto urbano-regional, trata-se de uma provocação a um pensamento
propositivo, tendo em vista a necessidade de construção de alternativas e novas oportunidades e
possibilidades de organização socioespacial no país.

Resumo de cada exposição da sessão

1. O movimento pelo Direito à cidade e as conquistas e desafios frente ao novo Plano Diretor
Estratégico de São Paulo
Paula Freire Santoro (coord.) – Profa. Dra. Fac. de Arquitetura e Urbanismo da USP
Julia Borrelli – estudante de arquitetura e urbanismo FAUUSP e pesquisadora LabCidade FAUUSP, bolsista
CNPq
Ao longo do processo de revisão participativo do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que durou cerca
de 18 meses, diversos movimentos sociais e ativistas se reuniram no Movimento pelo Direito à Cidade no
Plano Diretor de São Paulo, com o objetivo de avaliar o que vinha sendo proposto e formular
contribuições conjuntas questionando e enfrentando as propostas que obstruíam a garantia ao direito à
cidade e à moradia, expressas na arena política.
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Nesta sessão livre serão abordadas as resistências frente ao estabelecimento de uma grande Macroárea,
que corresponde a 15% da área do município, para a qual se pretende transformar através da elaboração
de planos e projetos urbanos, superando as regras que normalmente são pensadas lote-a-lote, mas ao
mesmo tempo flexibilizando parâmetros urbanísticos, permitindo processos de gestão dos serviços e
desapropriação pelo privado, estimulando a formação de fundos de investimento imobiliário e parcerias
público-privadas através de diferentes instrumentos e que obedecem uma lógica onde a rentabilidade da
financeirização ganha espaço e ameaça a garantia dos direitos. Serão Projetos de Intervenção Urbana –
PIUs, combinados com outros instrumentos urbanísticos, como Operações Urbanas Consorciadas,
Concessão Urbanística, Áreas de Intervenção Urbana.
Outro desafio foi, por um lado, ampliar a reserva de terras para urbanização ou construção de novas
unidades de habitação de interesse social – HIS; por outro, obter recursos e terras para HIS a partir do
desenvolvimento urbano, com recursos carimbados sobre os fundos de desenvolvimento urbano ou
mesmo a partir da aprovação de grandes empreendimentos.
Palavras-chave: plano diretor, parcerias público-privadas, operações urbanas consorciadas, São Paulo –
município.

2. Uma nova forma de Operação Urbana Consorciada? Os desafios da gestão da Operação Urbana
Consorciada Água Branca em São Paulo/SP
Expositores: Rodrigo Faria – advogado, mestre em Planejamento Urbano pela FAUUSP, pesquisador
LabCidade FAUUSP, Doutorando em Planejamento Urbano FAUUSP
Luanda Vanucchi – geógrafa, mestre em políticas urbanas, pesquisadora LabCidade FAUUSP
Pedro Lima – estudante de arquitetura e urbanismo FAUUSP e pesquisadora LabCidade FAUUSP, bolsista
FAPESP
A Operação Urbana Consorciada Água Branca (Lei n. 15.893/13) traz aspectos que dialogam com os já
expostos pela tradicional crítica deste instrumento, e que se traduzem na ausência de projeto urbano; na
concentração dos recursos para infraestrutura urbana de mobilidade que privilegia modos motorizados
individuais; ausência ou pouco recurso para habitação de interesse social, expulsão dos moradores; e
ausência de formas de monitoramento e gestão participativa. Esta Operação:
(i) propõe um certo grau regulação que procura desenhar um projeto urbano, bem como lista
intervenções relativas nà habitação, mobilidade para modos motorizados coletivos e não motorizados,
patrimônio histórico, meio ambiente, etc.;
(ii) cria um perímetro expandido onde podem ser utilizados recursos obtidos para atendimento às
necessidades habitacionais de baixa renda e transporte público coletivo e a ainda, carimba 22% de seus
recursos para produção de habitação de interesse social;
(iii) possui um Grupo de Gestão deliberativo e paritário, envolvendo sociedade civil organizada e poder
público.
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Se parece haver mudanças em relação à regulação, o período de um ano de sua gestão apresentou os
mesmos desafios de processos de mercantilização da propriedade e de estruturação de políticas sob a
lógica do mercado imobiliário e não das necessidades habitacionais: interesses políticos e imobiliários
específicos são prioritários e se sobrepõem aos da sociedade civil organizada moradora; expulsão dos
moradores de favelas sem posterior relocação no perímetro; demora na elaboração de projetos de
habitação x eficiência na elaboração de projetos viários como a Ponte de Pirituba; população moradora
sem voz ativa.
Palavras-chave: Operação Urbana Consorciada, direito à moradia, habitação de interesse social.

3. A mercantilização da propriedade x conflitos e resistências no contexto da Operação Urbana da área
portuária do Rio de Janeiro/RJ
Expositores:
Orlando Alves dos Santos Junior – Prof. Dr. IPPUR – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
Observatório das Metrópoles
Contato: orlando.santojr@gmail.com
Patricia Ramos Novaes – assistente Social, mestre em Planejamento Urbano-IPPUR/UFRJ, Doutoranda
IPPUR/UFRJ
Contato: patricia-rn@ig.com.br
Mariana Werneck – arquiteta urbanista, mestranda IPPUR/UFRJ
Contato: marianagsw88@gmail.com
Criada pela Lei Municipal n. 101/2009 criou a Operação Urbana Consorciada – OUC da Área de Especial
Interesse Urbanístico – AEIU da Região Portuária do Rio de Janeiro abrange 5 milhões de metros
quadrados e iniciou-se a partir da instituição de uma parceria público-privada para efetivar esta
operação urbana. Desde então, estão sendo desenvolvidas diversas obras de requalificação urbana
e diversas políticas visando atrair investidores para a construção de escritórios e habitações de
média/alta renda.
A existência das classes populares em áreas de interesse por parte de grandes agentes econômicos se
torna um obstáculo ao processo de apropriação desses espaços aos circuitos de valorização do capital
vinculados à produção e a gestão da cidade e tem sido objeto de inúmeros conflitos sociais. No caso da
região portuária, além do perfil popular dos atuais moradores, há que se considerar a existência de
ocupações organizadas pelos movimentos de moradia.
Nesse cenário, busca-se analisar o conflito em torno da mercantilização/desmercantilização da região
portuária, com foco no acesso à moradia. Por mercantilização, entende-se os processos de remoção/
expulsão das classes populares e da transferência de patrimônios sob a posse das mesmas para outros
agentes com maior poder econômico, expressando processos de acumulação por despossessão, tal
como formulado por David Harvey. Por outro lado, por desmercantilização entende-se os processos de
resistência na perspectiva da afirmação do direito à moradia, protagonizado pelos movimentos
populares, na perspectiva da criação de espaços heterotópicos, tal como formulado por Henri Lefebvre.
Palavras-chave: conflitos urbanos, direito à moradia, parcerias público-privadas, Rio de Janeiro - cidade.
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4. O caso do Veículo Leve sobre Trilhos em Fortaleza/CE
Valéria Pinheiro – Bacharela em Direito (UFC), Mestra em Planejamento Urbano e Regional IPPUR/UFRJ, pesquisadora do LEHAB-UFC
Sara Vieira Rosa – Arquiteta e Urbanista (UFC), Mestra em Assentamentos Humanos (PUC-Chile),
pesquisadora do LEHAB-UFC e Profa. da UNICHRISTHUS, Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo
(FAUUSP_
Victor Iacovini – Bacharel em Geografia (UFC), Mestrando em Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP),
pesquisador do LEHAB-UFC
Fortaleza passa por amplas transformações na sua estruturação urbana marcadas pela implementação
de grandes projetos urbanos que levam a remoções de milhares de famílias notadamente associadas as
obras viárias, aos sistemas de transporte e a contenção de áreas de risco, acirradas no processo de
preparação da cidade para o megaevento Copa do Mundo 2014. Frente ao problema habitacional, na
forma como o mesmo se manifesta na cidade com suas mais de 600 áreas de ocupação/favelas – a
grande maioria destas obras traz como impactos a necessidade de remoções de centenas de famílias a
cada novo projeto, ou mesmo a milhares, quando as intervenções são de maior porte.
A implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) promete impactar diversos núcleos urbanos ocupados
informalmente com a remoção de mais de 2.000 famílias. A principal alternativa habitacional– senão a
única – oferecida pelo Poder Público é o Residencial Cidade Jardim (conjunto em construção na periferia
da cidade, que contará, na primeira etapa, com 5.336 unidades e já se fala que no total será mais de 23
mil unidades, obra do Programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo utilizada pelo governo como
alternativa habitacional para todos os processos de remoção em curso na cidade. Além deste, se busca
analisar na pesquisa uma outra proposta de reassentamento de comunidades afetadas por ações do
poder Público, no caso, o Aldeia da Praia (na região do Serviluz, de graves conflitos fundiários, que
teoricamente servirá para reassentar moradores do entorno, de ocupações anteriores).
Os dois casos desencadearam insatisfações das populações atingidas e, neste cenário já descrito de
absoluta falta de controle social das políticas urbanas, geraram uma rearticulação das forças populares
locais frente às ameaças de remoção e as políticas em curso.
Palavras-chave: Veículo Leve sobre Trilhos, direito à moradia, Programa Minha Casa Minha Vida.
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1. Antecedentes desta pesquisa
O objetivo desta pesquisa foi fazer um levantamento dos cortiços e outras modalidades de
moradia precária no perímetro da Operação Urbana Consorciada Bairros Tamanduateí (OUCBT),
em São Paulo, cujo Projeto de Lei está atualmente em debate na Câmara de Vereadores.
Procurou observar como o diverso quadro de precariedade habitacional da cidade de São Paulo
se expressa e como evoluiu na região da Operação; identificar e qualificar as formas de moradia
precária encontradas na área da operação; subsidiar e qualificar o debate sobre as possibilidades
dos planos, projetos e intervenções previstos nesta operação, subsidiando propostas da
sociedade civil junto ao Legislativo.

2. Uma breve análise das pesquisas que se debruçaram sobre o
tema dos cortiços em São Paulo
Inicialmente foi feita uma revisão dos levantamentos e políticas já realizados sobre cortiços em
São Paulo, entendendo esta como a modalidade historicamente considerada como “precária”
ou como “o problema habitacional” na área central e consolidada da cidade, também
caracterizada por ocorrer em imóveis isolados, dispersos no território.
Os trabalhos realizados desde a década de 1960 mostraram que a população encortiçada
estimada variou entre 6 e 18% da população paulistana, girando em torno de 600 mil pessoas
por mais de quatro décadas. Olhando para a dinâmica mais recente, alguns estudos mostram
adensamento dos cortiços nos anos 1970 e 1980, tanto em termos de densificação populacional,
como em termos de número de imóveis encortiçados.
As pesquisas sobre cortiços em geral mostram que esta é uma realidade difícil de ser captada
precisamente por pesquisas de caráter quantitativo. Um traço comum das pesquisas é que todas
apontam para situações em que a vulnerabilidade social se associa a um quadro de precariedade
urbana. São áreas com baixas insalubres, alagadiças, de inundação, ou áreas cuja normativas
proibiram novas construções. São os lugares onde se assentam as moradias precárias, onde
ficam os recém-chegados na cidade, mantendo a diferenciação inclusive dentro do imóvel.
Diversos autores apontam para a existência de áreas que concentraram cortiços ao longo do
século, como Brás e Pari. As pesquisas de Luiz Kohara1 sob um mesmo território na área central
de São Paulo identificaram que o número de imóveis encortiçados não se alterou, muito embora
os imóveis encortiçados tenham variado, mostrando que há cortiços que “morrem” e outros
“nascem”. Esta descrição remete à ideia de “áreas encortiçadas”, que tem vitalidade, que são
dinâmicas, e mantêm a mesma quantidade de cortiços. Também as pesquisas PAC (Programa
de Atuação em Cortiços da CDHU), realizada nos anos início dos 2000, mostram que a

1

KOHARA, L. T. Rendimentos obtidos na locação e sublocação de cortiços: estudo de casos na área central
da cidade de São Paulo. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1999; KOHARA, L. T.
As contribuições dos movimentos de moradia do Centro para as políticas habitacionais e para o
desenvolvimento urbano do Centro da cidade de São Paulo. Relatório científico final do pós-doutorado.
Setembro de 2010 a fevereiro de 2013.
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rotatividade dos moradores dos cortiços era alta, pois mais da metade dos chefes morava em
outro cortiço antes, apesar de haver sempre aqueles que estão chegando. Trata-se de uma
constatação que coloca em xeque a ideia de que um censo de cortiços seria o melhor
instrumento para o desenho de uma política habitacional para áreas centrais, pois uma
fotografia da situação dos cortiços, que seria revelada por um censo estaria imediatamente
desatualizada.
Várias das pesquisas mostram que a moradia precária em área central é vista como alternativa
ao destino periférico das camadas de baixa renda e possibilidade de morar próximo do emprego.
As pesquisas do PAC indicam que grande parte dos chefes de família eram trabalhadores,
metade deles informais e apenas 14% não trabalhavam. O aluguel, somado com outras despesas
da moradia consumiam pouco menos da metade do rendimento familiar das famílias, que não
superava três salários mínimos. As características dos moradores, a alta informalidade e a
dificuldade de comprovar renda para firmar contratos de aluguel no mercado imobiliário formal
são algumas das condições para que as famílias “optem” pelos cortiços, ainda que como
principal motivo explicitado fosse a proximidade com o trabalho e com os equipamentos sociais
disponíveis na área central, que permitiam uma economia de 20% a 30% da renda familiar
(Pasternak, 2016)2. Outra pesquisadora mostrou que há forte correlação entre a reprodução dos
cortiços e as oficinas de costura na região do Brás, onde moradia e trabalho se unem por vezes
em um mesmo cômodo. Outros autores ainda associam a imigração/migração aos processos de
ocupação precária do território.

3. A Pesquisa
Diante do reconhecimento dos limites de uma pesquisa de caráter quantitativo e diante das
limitações de tempo e recursos para uma pesquisa que desse conta de um território tão extenso
e complexo quanto os perímetros de adesão e expandido da OUCBT, a presente pesquisa lançou
mão de diferentes estratégias e métodos. Foi iniciada com uma seleção de quadras por meio de
uma leitura preliminar das características de uso e ocupação do solo e morfologias das
edificações, passou por uma definição de perímetros com diferentes métodos de levantamento
e aproximação ao problema da precariedade de moradias, além de estabelecer diálogos
constantes com pesquisadores, militantes e lideranças de movimentos de luta por moradia com
atuação na região, por meio de reuniões específicas ou em 2 oficinas que foram realizadas em
momentos chave da pesquisa.

Diferentes metodologias para o levantamento
A grande extensão territorial desta Operação (que ocupa 1.699 hectares), o prazo de apenas
três meses para realização da pesquisa e ainda a restrição da equipe (que foi aos poucos
ampliada com a participação de outros pesquisadores do LabCidade) foram motivos que se
somaram ao reconhecimento da ineficácia de uma pesquisa censitária sobre a precariedade
habitacional em área urbana consolidada.

2

PASTERNAK, Suzana. Cortiços em São Paulo: gênese, evolução e tentativas de intervenção. 2016.
(mimeo)
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Inicialmente, foram desconsideradas as quadras da OUC com probabilidade nula ou muito
pequena de se encontrar precariedade habitacional – geralmente as que eram totalmente
verticalizadas, de uso institucional, ou ocupadas por parques e canteiros, bem como áreas
industriais e vazias. Para tanto, utilizaram-se mapeamentos de uso e ocupação do solo
predominantes já existentes (Prefeitura, Emplasa e Sabesp) e de morfologia produzido pelo
laboratório de pesquisa Quapá – FAUUSP, além de imagens de satélite do Google Earth.
A partir desse mapa, e observando mapeamentos existentes sobre cortiços e moradias
precárias, foram definidos perímetros para a realização dos levantamentos de campo,
classificados a partir de estratégias distintas de levantamento, definidas conforme a
possibilidade de se encontrar precariedade habitacional:






Campo feito a pé, nas áreas onde havia grande concentração de pontos HABISP e quase
nenhuma de quadras demarcadas como sendo de baixa probabilidade, permitindo uma
abordagem lote a lote, por ruas selecionadas.
Campo feito de carro, nas áreas em que se encontrava uma situação de concentração
intermediária, que implicaria em uma visão mais geral do perímetro, passando por ruas
selecionadas, com paradas e levantamentos específicos para situações de precariedades
habitacionais encontradas;
Campo feito com Google StreetView, nas áreas compostas quase exclusivamente por
quadras com baixa probabilidade de precariedade, os levantamentos foram feitos por
meio do StreetView, com olhar para todas as ruas do perímetro.

Figura 1– Perímetros. 1 – Glicério; 2 – Aclimação; 3 – Cambuci | Vila Monumento; 4 – Teresa Cristina
I Ipiranga ; 5 – Sacomã I Vila Carioca; 6 – Vila Prudente; 7 – Mooca; 8 – Brás | Belém. Elaborado por
LabCidade/Peabiru TCA, 2016.
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Figura 2– Perímetros e estratégias finais de campo com os imóveis levantados. Elaborado por
LabCidade/Peabiru TCA, 2016.

Com essa diferenciação de estratégias por perímetros, foi elaborado um instrumental para
levantamento quantitativo, utilizando-se o aplicativo para smartphone Memento DataBase, que
vincula as informações de campo com uma planilha excel e com fotografias do local, facilitando
o trabalho e a precisão da tabulação e do georreferenciamento da pesquisa. O instrumental foi
ajustado depois de uma pesquisa exploratória por alguns perímetros, o que permitiu estabelecer
algumas entradas de dados e itens padronizados para serem preenchidos por toda a equipe. A
primeira entrada era de caracterização geral do imóvel e do morador, e era respondida pelo
próprio pesquisador; a segunda e terceira dependiam de conversas com moradores, e
consequentemente da entrada no imóvel encortiçado. Os percursos realizados pelos
pesquisadores também foram registrados por meio do aplicativo Live Tracker para smartphone,
e dão um mapa preciso das ruas que foram levantadas em cada perímetro.
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O reconhecimento dos limites dos levantamentos de caráter quantitativo foram ficando
evidentes nas conversas com especialistas, nas oficinas e na própria experiência de campo.
Duas oficinas foram realizadas e tiveram papéis fundamentais: uma numa etapa intermediária,
onde se pretendia confirmar as tipologias de moradias precárias que estavam sendo
encontradas no campo; e outra ao final, onde os resultados foram apresentados para que se
pudesse organizar questões que deveriam orientar as políticas públicas na região. As oficinas
envolveram lideranças de movimentos por moradia que realizam e mantêm ocupações nas
áreas centrais de São Paulo e mobilização de moradores na região, técnicos de ONGs e
assessorias, professores e pesquisadores deste campo.
A “invisibilidade” das precariedades era um aspecto que frequentemente desnorteava os
pesquisadores e as dificuldades de pré-classificações se mostravam patentes. A companhia de
pesquisadores e militantes dos movimentos de moradia3 em algumas visitas de campo levou a
equipe a abrir mão do instrumental quantitativo para realizar “incursões etnográficas”4 por
algumas “áreas encortiçadas”, onde a mediação de um smartphone ou de uma prancheta ou
caderno de anotações era algo que afastava o pesquisador dos sujeitos entrevistados. As
situações observadas eram registradas em cadernos de campo compartilhados, redigidos por
todos os pesquisadores que estiveram presentes, de modo que o conjunto de relatos e
impressões formasse um mosaico das condições de precariedade vivenciadas.
Essa foi a estratégia geral da pesquisa, sem pretensão de resultar em um censo, ou de dar
informações quantitativas sobre imóveis, domicílios encortiçados ou habitantes destas
moradias, mas com enfoque no reconhecimento dos tipos de precariedade de moradia
existentes naquele extenso território, aspecto de seus processos e dinâmicas e os perfis dos
moradores, quando era possível entrar nos imóveis e realizar entrevistas, fossem com
moradores, intermediários ou supostos donos. Ainda assim, há resultados a serem
demonstrados, que procuram de algum modo apresentar um número geral de imóveis precários
e um painel da precariedade habitacional.

3

Parte desses pesquisadores e militantes foi mobilizada durante as oficinas. A Frente de Luta por
Moradia/Movimento dos Sem Teto do Centro, por exemplo, criou um grupo de trabalho para acompanhar
a equipe no campo; a estudante de arquitetura da Universidade Mackenzie, pesquisadora da região do
Glicério, freira atuante e moradora da região, Paula Carlos de Souza, também acompanhou a equipe em
visitas de campo; os coordenadores do Movimento em Defesa dos Favelados (MDF), André Silva e Cláudio
José dos Santos, foram guias no bairro da Vila Prudente, Vila Alpina e Califórnia; Cida, da Pastoral da
Criança, também indicou imóveis a serem visitados na Vila Carioca/Ipiranga.
4

Chamamos “incursões etnográficas” esse processo de pesquisa baseado em observações de campo e
entrevistas semiestruturadas, com roteiros genéricos que não são apresentados previamente para os
entrevistados. Não nos arrogamos etnógrafos, por reconhecer que mesmo uma etnografia urbana
requereria um contato mais longo e duradouro com os grupos sociais entrevistados, requereria que se
estabelecessem relações de confiança e cumplicidade entre pesquisador e “objeto”, o que não foi caso.
A porta de entrada foi bastante facilitada pelo conhecimento prévio que os pesquisadores e militantes de
movimentos de moradia tinham com o território, o que permitiu que essas “incursões” tivessem êxito em
termos de coleta de informações e em otimização do tempo da equipe de pesquisa.
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4. Resultados
Diversidade de tipologias de moradias precárias
Como já foi apontado acima, uma das dificuldades que o processo de pesquisa revelou, foi
justamente a definição de categorias tipológicas de moradia precária. Se o sistema
HABISP/HABITASAMPA estabelece favelas, núcleos urbanizados, loteamentos irregulares, e
cortiços como categorias de assentamentos precários, cada qual mobilizando políticas e
intervenções públicas específicas, o campo revelou uma diversidade muito maior, numa área
urbana bastante consolidada.
Cabe inclusive mencionar que faltam palavras que deem conta dessa diversidade. Por exemplo,
para grande parte dos moradores que foram entrevistados, “pensão” costuma ser a categoria
que acaba identificando uma série de tipos diferentes de moradia precária da região estudada,
enquanto os “cortiços” são referências de situações ainda mais precárias – em geral, mais
precárias do que a moradia do próprio entrevistado5.
As categorias apresentadas abaixo foram sendo criadas na medida em que a pesquisa avançava,
sendo que um dos intuitos era também superar a definição de “cortiço”, que pelo menos há
mais de 2 décadas se encontra imobilizada na Lei Moura (Lei 10.928/1991), cuja generalidade
permite abarcar situações diversas de precariedade de moradias alugadas. Trata-se, contudo,
de uma generalidade que acaba contribuindo para uma certa “invisibilidade” das precariedades,
um ocultamento que é resultado do próprio contexto urbano de consolidação.
Outro aspecto a considerar como parte do rol de moradias precárias foi o fato de que a própria
municipalidade lida cotidianamente com a temática habitacional, sem tratá-la como tal, numa
histórica dificuldade da máquina pública em promover intersetorialidades. A referência é aos
serviços ligados à assistência social, que mantém equipamentos como Centros de Acolhida (os
antigos Albergues) e Repúblicas, que foram também mapeados6.
As tipologias que resultaram dos levantamentos de campo, bem como suas definições, são as
seguintes:

5

Ver artigo apresentado ao II Urbfavelas, anexo ao Relatório 2.

6

Cumpre destacar que o PMH (Plano Municipal de Habitação) em elaboração pela Secretaria de Habitação
no decorrer dessa pesquisa, vem considerando os “serviços de moradia social” como um dos eixos
estratégicos, corroborando com a visão intersetorial apresentada por esta pesquisa.
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Tipologias

Definições utilizadas
Serviços municipais - Centros de
acolhida e Repúblicas
Serviços de moradia da Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS). Tais
equipamentos estão presentes nas
trajetórias de vida de moradores de
em situação de rua, de cortiços, de
ocupações ou outras modalidades de
aluguel.
Serviços privados - Pensões e
Hospedarias
Edificações que oferecem cômodos de
aluguel mensal, e mantêm serviços
privados adicionais, como limpeza,
café da manhã, etc. Foram mapeados a
partir da presença de placas de
“pensão”, “pensionato”, “hotel”,
“república”.
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Cortiços
Habitações coletivas precárias com
cômodos compartilhados (banheiro,
cozinha, lavanderia), onde há
pagamento de aluguel. Imóveis com
placas de "alugam-se quartos", “vagas
para...”, e outros similares, também
foram mapeados como cortiços.

Coabitação no lote
Trata-se de situações onde há mais de
uma casa no mesmo lote (podem ser
duas casas, casa de fundo, ou mais);
casas independentes (com acessos
separados, hidrômetros de água e
medidores de energia elétrica
individualizados), geralmente sem
compartilhamento de cômodos como
banheiros ou cozinhas, com ou sem
pagamento de aluguel.
Ocupações (organizadas /
desorganizadas)
Compreende as ocupações (de terreno
ou edifício) com ou sem organização
por movimento de moradia prévia à
ocupação. Nesses casos, não há
pagamento de aluguel para
proprietário ou intermediário, ainda
que haja pagamento de contribuições
às organizações para manutenção
coletiva do edifício.
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Favelas
As favelas são ocupações em terreno
não edificado, com unidades
autônomas. A tipologia repete o
critério por já ser adotado no sistema
Habisp/Habitasampa, e permite
incorporar as favelas já demarcadas
nessa base.

Invisibilidade, dispersão e subdimensionamento
A precariedade habitacional em áreas centrais, em bairros consolidados, é bastante presente,
ainda que seja difícil de ser percebida. A cidade consolidada, com vias estruturadas, mistura de
usos, edificações antigas, acaba escondendo condições bastante insalubres, onde se somam
vulnerabilidades (como se verá adiante). Nos assentamentos precários stricto sensu, a
precariedade é reconhecida no conjunto. Favelas, loteamentos e mesmo conjuntos
habitacionais acabam por definir territórios de forma bastante demarcada na cidade, onde se
apresentam paisagens homogêneas de edificações autoconstruídas, boa parte ainda carente de
acabamentos externos. Enquanto isso, os imóveis de moradia precária estão entremeados a
edificações com uso intenso, com aparente qualidade construtiva externa.
Dessa perspectiva, os estudos historicamente utilizados pelos poderes públicos (prefeitura e
governo estadual) para áreas centrais e que orientam as políticas públicas de habitação
mostram-se incompletos e distantes da diversidade de tipologias e necessidades habitacionais,
findam obsoletos diante de uma dinâmica intensa de mobilidade da população moradora.
A tipologia “cortiço” presente no banco de dados do Habisp/Habitasampa, e que acaba
fornecendo informações para a política pública, como ocorreu no Plano Municipal de Habitação
elaborado em 2009 e no processo de elaboração do atual, é estimada por levantamentos que
foram realizados no início dos anos 2000, no âmbito do Programa Morar no Centro7, em
perímetros pré-definidos nas Subprefeituras Sé e Mooca, e pelo levantamento feito pela
Fundação Seade. Os levantamentos de campo realizados nesta pesquisa – com todas as
limitações já apontadas – mostraram a existência de precariedades habitacionais em regiões
que não estavam sequer mapeadas. Mesmo nas regiões que já apresentavam um mapeamento
mais detalhado, mostraram de um modo mais abrangente as situações de cortiços que
“nascem” e “morrem” que pesquisas que lidaram com perímetros menores já apontavam.
São ocorrências que revelam um frequente subdimensionamento do problema, com
consequências no modo como as prioridades das políticas públicas são estabelecidas. O PMH

7

Os levantamentos realizados em 2002 tinham um objetivo de levantar precariedades habitacionais, mas
sobretudo as áreas potenciais para viabilização de empreendimentos de HIS – áreas vazias e subutilizadas
– para aplicação de instrumentos de indução do uso social da propriedade presentes no recém-aprovado
Estatuto da Cidade. Não se tratava, portanto, de um levantamento específico dos cortiços.
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em fase de debate da minuta do Projeto de Lei, por exemplo, sem deixar de reconhecer a
importância da inclusão dos serviços de moradia social como parte das “necessidades
habitacionais”, estabelece uma meta de 3.200 intervenções em domicílios encortiçados nos
próximos 16 anos, uma média de apenas 200 intervenções por ano. Como será mostrado nos
dados quantitativos apresentados adiante, apenas na área englobada pela OUCBT, esta pesquisa
revelou a presença de 741 cortiços (ou melhor, imóveis encortiçados, num total de 892 moradias
precárias), sendo que a quantidade de cômodos (ou domicílios encortiçados) em cada um
podem variar bastante e chegaram a situações extremas com mais de 80 cômodos.

Quantidades: mapas e gráficos
As limitações de pesquisas de caráter quantitativo para essa temática dos cortiços e da moradia
precária em áreas consolidadas, bem como a categorização a priori das tipologias de
precariedades, têm sido apresentadas ao longo de todo esse documento. Contudo, dados
quantitativos são uma ferramenta fundamental para que os poderes públicos possam formular
políticas e estabelecer metas e prioridades. Os mapas e gráficos apresentados abaixo são parte
dos resultados dessa pesquisa e devem ser considerados “o mínimo” de precariedades
habitacionais encontradas nos perímetros de adesão e expandido da OUCBT e no período
pesquisado. Os recortes de tempo e espaço e as estratégias de pesquisa adotadas (que não
percorreram todas as ruas) devem ser reafirmados sob o risco de generalizações.
Os imóveis de moradia precária levantados somam 892, considerados todos os perímetros e
todas as variações tipológicas. Foram aplicados 51 questionários – seja com moradores,
proprietários ou intermediários – e, na maioria das vezes, esses questionários foram aplicados
na porta do imóvel, em conversas rápidas, quando a equipe não era autorizada a entrar. Os
dados de renda, valores de aluguel, bem como as informações sobre as condições do imóvel
(número de cômodos, banheiros, tanques) foram tomados desses questionários. Em apenas 22
imóveis foi possível realizar visitas ao interior.
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Figura 3 – Mapa com as precariedades levantadas pela pesquisa, em todo os perímetros de campo, subdividas em tipologias. Em vermelho marcadas as
áreas encortiçadas. Elaborado por Peabiru TCA e LabCidade, 2016.
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Figura 4 – Mapa comparativo entre as precariedades levantadas pela pesquisa e a renda média. Elaborado por Peabiru TCA e LabCidade, 2016. Fonte:
IBGE, 2010.
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Tipologias
Dentre as tipologias identificadas nos imóveis, mais de 80% são cortiços, como se vê no gráfico
abaixo. A coabitação no lote é outra tipologia que aparece em 10% dos casos, seguido das
ocupações que representam quase 3% dos imóveis.

Gráfico 1 – Tipologias de moradias precárias mapeadas. Fonte: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.

Os Cortiços foram encontrados predominantemente ao Norte da OUCBT, em geral nos bairros
de presença histórica desse tipo de habitação, que já constavam dos sistemas de informações
da prefeitura, na região do Glicério/Cambuci, no Brás e em parte da Mooca. São as “áreas
encortiçadas” que se mantêm. Há contudo, algumas concentrações que não apareciam em
levantamentos anteriores, como na área da Av. Tereza Cristina e na Vila Prudente, nas
imediações da antiga favela. As Coabitações no lote estão nas áreas mais ao Sul do perímetro,
em bairros que poderiam ser considerados periferia a 20 ou 30 anos. As Ocupações encontramse dispersas e em bem menor quantidade. As Favelas concentram-se ao Sul do perímetro e
possuem dimensões muito diversas, envolvendo a grande Heliópolis e a histórica Vila Prudente,
mas também pequenos núcleos (Fig.3).
Ainda em um olhar em sobrevoo, o mapeamento das moradias precárias sobreposto ao mapa
de renda do Censo do IBGE 2010, permite verificar com facilidade que, apesar de serem
situações dispersas no território, são áreas onde as faixas de renda predominantes vão até 04
salários mínimos. Nas áreas mais claras, onde a faixa de renda está entre 6 e 8 salários mínimos,
ou mais, raras foram as precariedades encontradas (Fig.4).
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Condições gerais dos imóveis e valores de aluguel
Nos imóveis que foram visitados ou aplicados questionários, foi possível observar as condições
gerais e características dos imóveis, além de um perfil dos moradores. Em relação aos imóveis,
os gráficos abaixo demonstram que há uma variação bastante significativa na quantidade de
cômodos (ou domicílios em cortiço), com casos extremos com 85 e 86 cômodos e outros com 3
ou 2 cômodos. A moda foram os cortiços com 6 cômodos.
Os equipamentos/cômodos compartilhados nos cortiços são os banheiros, cozinhas e tanques
e a relação entre os domicílios (quartos) e esses cômodos também é bastante variável. É
relevante destacar que a Lei Moura e o decreto que a regulamenta, além de dar uma definição
de cortiço, estabelece também parâmetros mínimos de habitabilidade: 1 banheiro, 1 tanque e
1 pia para cada grupo de 20 moradores. Em quase todos os imóveis visitados esses parâmetros
eram atendidos e nem por isso pode-se considerar que as condições mínimas de habitabilidade
estejam garantidas, já que se trata de níveis muitíssimo rebaixados.

Gráfico 2 – Número de cômodos privativos por imóvel. Gráfico 3 – Relações dos cômodos
compartilhados em cortiços. Fonte: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.

O valor do aluguel varia mais nos casos dos cortiços. Foram encontrados preços a partir de
300,00 até 1.200,00 reais. Já para as coabitações no lote e pensões a variação de preços é bem
menor: de 500,00 a 700,00 nas coabitações, e de 500,00 até 650,00 nas pensões. Entretanto, a
média de preços em todas as tipologias não apresenta grandes diferenças: 570,00 nos cortiços;
469,00 nas coabitações; 584,00 nas pensões. A concentração de coabitações nos “bairros”, em
regiões mais afastadas da região central pode explicar os preços médios ligeiramente mais
baixos. De qualquer modo, é importante relacionar esses preços com os valores disponibilizados
às famílias pelo programa de bolsa aluguel, que estão fixados em 400,00 reais e que podem
representar uma espécie de indexação mínima nesse mercado informal.
Outras pesquisas já demonstraram que o valor do m² alugado é bastante alto, tendo-se em vista
que os cômodos são em geral de pequenas dimensões. Trata-se de um negócio bastante
rentável, envolvendo proprietários e intermediários. São pessoas físicas ou jurídicas difíceis de
serem identificadas e, em certos casos, são mesmo ausentes nos relatos de moradores.
Imbróglios jurídicos, problemas de herança ou falência, tombamentos, ocupações reincidentes,
podem estar entre os motivos para que o uso de cortiço ou moradia precária se estabeleça. A
insegurança jurídica da posse aos locadores é condição recorrente, estruturam essas relações
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na informalidade, já que se submetem a essas condições justamente pelas “vantagens”
presentes na informalidade, que não exige garantias de fiador ou contratos.

Gráfico 4 – Valor do aluguel. Fonte: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.

Perfis dos moradores: vulnerabilidades que se somam
Os perfis socioeconômicos dos moradores foram informações difíceis de serem colhidas, mesmo
quando a equipe de pesquisa conseguia entrar nos imóveis. A questão sobre renda foi pouco
respondida, mais de 40% “sem informação”. Nas respostas obtidas, verifica-se 40% com renda
mensal familiar de até 3 salários mínimos, 6 casos “sem renda” e 3 casos com mais de 6 salários
mínimos.

Gráfico 5 – Renda Familiar. Fonte: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.

A moradia anterior, foi outra questão para a qual se obtiveram poucas respostas: cerca de 35%
não responderam a essa pergunta. Muitas pessoas moravam anteriormente em casa regular
própria (ou da família), e também aparecem casas regulares de aluguel, pensões, ocupações,
cortiços, favela, centro de acolhida e rua, em ordem decrescente.
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Gráfico 6 – Moradia anterior. Fonte: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.

A ausência de respostas às questões que implicavam em informações de caráter pessoal, é
também reveladora de condições de vida que somam vulnerabilidades. As conversas que
decorreram das incursões etnográficas foram mais eficientes em revelar um conjunto complexo
de vulnerabilidades que se somam, geralmente sobre as áreas encortiçadas.






As inseguranças da condição de estrangeiro, imigrante ou refugiado;
Questões de gênero, violência contra mulher, ausência da figura masculina
(companheiro ou pai), famílias monoparentais e com muitos filhos ainda pequenos8;
O trabalho “autônomo” e viabilizado no limite da precarização, e ainda assim associado
à produção formal da indústria;
Um “nomadismo involuntário”9 provocado por conflitos familiares, despejos, incêndios
e outras instabilidades em relação à moradia;
A presença das igrejas católica e evangélica e seus projetos, a solidariedade entre os
próprios moradores (os estrangeiros e refugiados, de maneira patente), “ações sociais”
diversas, mais ou menos institucionalizadas ou formalizadas na rede de assistência
social, particularmente aquela focalizada no trabalho com população em situação de
rua;

8

Um fenômeno descrito como “fecundidade que persiste” por Oliveira et. al. (2015) é encontrado
estatisticamente junto a um grupo de mulheres que combinam os mais baixos níveis de escolaridade (até
três anos de estudo) e de renda domiciliar per capita (até meio salário mínimo), como se “o acúmulo de
carências levaria [levasse] à preservação, provavelmente residual, de segmentos que continuariam
mantendo comportamento ao largo da curva da tendência mais geral”.
9

Essa situação tem aparecido em diversas pesquisas de cunho etnográfico que lidam com as condições
de moradia da população pobre e vulnerável. Ver Rizek; Santo Amore; Camargo et. al (2015), Rosa (2014)
e Maia Pereira (2012).
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O “mundo do crime”10, tráfico e consumo de drogas, polícia e sistema prisional. Cada
um desses “temas”, ou assuntos dos diálogos e das observações de campo, são
complexos por si e estão intimamente relacionados.

Não é à toa que as moradias mais precárias, com as piores condições de habitabilidade, eram
justamente onde estavam os estrangeiros, ou aquelas onde havia mais crianças – nos “cortiços”
um pouco melhores, mais estruturados, melhor acabados, via-se logo na porta o aviso: alugamse quartos para casais “sem filhos”.
Essas vulnerabilidades estão presentes na vida cotidiana dessas pessoas com quem nos
deparamos no campo e parecem se articular por uma “informalidade estruturante”: na condição
mais elementar da cidadania (ter documento), nas composições e relações familiares, relações
de trabalho ou com as instituições. A informalidade é, contudo, apenas mais um aspecto: a
moradia, sua localização e sua habitabilidade, são parte de um sistema complexo de
necessidades, são parte de estratégias mais elementares de sobrevivência.

Áreas encortiçadas
É possível identificar “áreas encortiçadas” onde a precariedade habitacional se concentra e cujo
volume de imóveis varia pouco no tempo, permanecendo com imóveis precários (ver áreas
destacadas na Figura 3). Podem ser encontradas no Glicério, Cambuci, Brás, Vila Prudente e
Teresa Cristina.
O Glicério (Figura 5) e o Brás (Figura 6) são os setores com maior concentração de moradias
precárias encortiçadas – foram encontrados respectivamente 196 e 126 cortiços. Comparandose com levantamentos anteriores e com o próprio levantamento HABISP, vê-se que cortiços
“nascem” e “morrem”, como já foi colocado anteriormente.
No Glicério, nas ruas São Paulo, Sinimbu, do Glicério e Teixeira Leite, por exemplo, é mais raro
encontrar imóveis que não são cortiços do que o contrário.
O crime organizado está presente na região, embora não se trate de um “território dominado”,
não há uma violência ostensiva, não se depara com crianças (nem adultos) armadas, por
exemplo, e é possível passar sem incomodar ou ser incomodado.

10

Ver Feltran (2011).
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Figura 5 – Imóveis precários na região do Glicério, comparação entre a pesquisa de campo e o HABISP.
Elaborado por: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.

Figura 6 – Imóveis precários na região do Brás/Belém, comparação entre a pesquisa de campo e o HABISP.
Elaboração: Peabiru TCA e LabCidade, 2016.
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Figura 7 – Melhoramentos viários previstos na Vila Prudente pela OUCBT. Fonte: PL 237/16. Elaboração
Peabiru TCA, LabCidade, 2016.

Na Vila Prudente grande parte dos imóveis precários localiza-se próximo da Favela de Vila
Prudente e, sobre eles está prevista uma obra viária no projeto de lei da OUCBT (ver Figura 7).
A região de Teresa Cristina (Figura 8) corresponde à região onde se quer transformar, seja pelos
maiores índices construtivos permitidos propostos (coeficientes de aproveitamento iguais a 6
ou 4 vezes a área do terreno) e sem restrição de gabarito, seja pelos melhoramentos propostos,
estimulando o mercado imobiliário, onde já existe alguma dinâmica. Vários destes
melhoramentos afetarão vários imóveis e áreas encortiçadas.
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Figura 8 – Melhoramentos viários previstos na região de Teresa Cristina da OUCBT. Fonte: PL 237/16;
Elaboração Peabiru TCA, LabCidade, 2016.

Este aprofundamento sinaliza que uma política que solucione apenas a precariedade
habitacional não é suficiente, a área encortiçada deve ser foco de políticas integradas, que
envolvam políticas de emprego e renda, de assistência social, de saúde, entre outras.

5. Considerações gerais e recomendações
A pesquisa realizada foi muito importante para o reconhecimento da realidade das moradias
precárias na área central. Tendo em vista o caráter finalístico desta pesquisa, qual seja, a
contribuição para a política habitacional no contexto da Operação Urbana Consorciada Bairros
do Tamanduateí, a seção final deste documento é dedicada a algumas recomendações à política
pública.



Diversidade de tipologias exige ações diversificadas

A categoria “cortiço” não dá conta da diversidade de tipologias de moradias precárias
encontrada. Os levantamentos trouxeram para a temática habitacional da OUCBT os serviços
públicos municipais (casas de acolhida e repúblicas), os serviços privados de pensões e
hospedarias, as coabitações no lote, as ocupações e as favelas, além dos próprios cortiços,
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conforme descrito acima. Cada tipologia dessas requer ações específicas, que escapem à lógica
da produção habitacional em terreno vago como modelo único, que foi potencializado pela
lógica do Programa Minha Casa Minha Vida.



Favelas de grandes dimensões podem representar um risco de drenarem os recursos
captados na Operação Urbana

Dentre todas as tipologias, é possível afirmar que as favelas têm políticas mais estruturadas,
ainda que as ações para alguns núcleos pequenos, como foram encontrados na área estudada,
costumam ser objeto de ações de remoção e reassentamento em unidades novas. A presença
de favelas de grandes dimensões como Heliópolis é vista como um risco de que os recursos
obtidos com a venda de CEPACs seja drenado para uma urbanização bastante complexa, que
dura décadas.



Áreas encortiçadas requerem ações urbanas integradas

A persistência de imóveis encortiçados em certos bairros da área central, que já havia sido
identificada por outras pesquisas, foi confirmada por esta, muito embora tenham sido
verificados cortiços que “nascem” e “morrem”. A pulverização dessas moradias precárias pelo
território indica a necessidade de ações urbanas integradas. Os processos de compartilhamento
dos métodos e resultados dessa pesquisa com militantes e especialistas levantou a possibilidade
de que a intervenção ocorra fora dos imóveis. Apesar de se tratarem de áreas urbanas
completas, com boa acessibilidade pela rede de transporte público ou por equipamentos sociais,
há carência de determinados equipamentos mais vinculados ao uso residencial. Políticas
públicas setoriais integradas nas áreas de assistência social, direitos humanos e cidadania,
devem requerer equipamentos públicos específicos: casas de acolhida para mulheres vítimas de
violência, centros para regularização de documentos para imigrantes e refugiados, por exemplo.
Certas funções da moradia também poderiam encontrar lugar nesses equipamentos:
lavanderias, pequenas bibliotecas ou salas de estudo para atenderem crianças no contra-turno
escolar, cozinhas públicas e restaurantes populares, por exemplo.
Algumas iniciativas exemplares, ainda que tenham sido isoladas e pontuais, poderiam ser
revisitadas para traçar uma estratégia que permita a ampliação de escala. Foi o caso dos
Perímetros de Reabilitação Integrada do Habitat (PRIHs) que foram concebidos no início dos
anos 2000 (2001-2004) e que chegaram a implementar dois “Escritórios Antena” na região da
Luz e do Glicério/Cambuci, os quais não prosperaram nas gestões posteriores. Os PRIHs,
enquanto perímetros demarcados no território, acabaram se convertendo nas ZEIS 3 nos Planos
Diretores Estratégico e Regionais de 2002 e 2004, boa parte das quais se mantiveram nos Planos
aprovados na gestão municipal atual.



Imóveis, proprietários ou moradores: qual é o objeto da política pública?

O campo demonstrou uma dificuldade de se encontrar os proprietários de cortiços, não apenas
pelo risco potencial de que essas pessoas (físicas e jurídicas) se exponham, mas por que há
situações em que essas figuras simplesmente não existem. São imóveis que estão em imbróglios
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jurídicos, em inventários, em massas falidas de empresas. Trata-se, enfim, de uma dificuldade
estrutural para que se implemente uma política pública habitacional a partir do proprietário ou
mesmo dos imóveis, tratados de forma isolada. As intervenções urbanas integras recomendadas
acima procuraram se aproximar dessa realidade, mas entende-se que o objeto primordial das
políticas públicas deve ser efetivamente os habitantes dessas moradias precárias.
A pesquisa mostrou que existe um universo muito diverso de precariedades: nas condições
físicas do imóvel, nas condições de ocupação, na relação entre proprietário / intermediário /
morador. São, contudo, as situações de vulnerabilidades que se somam que acabam articulando
as condições de vida que envolvem as precariedades das moradias. As ações integradas a
políticas públicas de assistência social, direitos humanos e cidadania contribuem para atingir a
essa recomendação.



Provisão habitacional com formas de acesso e tipologias habitacionais adequadas aos
perfis dos moradores

De várias maneiras, a componente de provisão habitacional deve estar presente, ainda que não
seja o eixo principal. Há necessidade de desadensamento, tanto dos cortiços quanto das favelas
inseridas na área da OUC; conjuntos voltados à locação social ou aos serviços de moradia social.
Devem ser ações que evitem as remoções para áreas externas ao perímetro.
O reconhecimento dos perfis dos moradores e das suas necessidades devem dar parâmetros
objetivos para os projetos de provisão, não apenas em relação às composições familiares que
definam programas arquitetônicos das unidades, mas também em relação a usos
complementares associados à moradia (usos comerciais, institucionais, espaços para
capacitação profissional, geração de trabalho e renda, entre outros).



Ocupações organizadas e experiências pontuais de autogestão foram um alento no
campo e podem ser potencializadas

Ocupações de edifícios organizados pelos movimentos de luta por moradia, como a FLM (Frente
de Lutas por Moradia) e entidades associadas, revelam um potencial de gestão autogestionária
de edifícios.
Outro caso encontrado no campo foi a ocupação de um equipamento comunitário abandonado
nos baixios de um viaduto no Belém, pelo Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais
(CATSO), com participação direta dos usuários, predominantemente pessoas que vinham
vivenciando situações de rua.

PMH 2016 e aderências a questões levantadas pela pesquisa
O Plano Municipal de Habitação elaborado pela gestão 2013-2016 traz algumas novidades, que
têm bastante aderência a questões levantadas pela pesquisa. Destacam-se ações como os
serviços de moradia social, que são entendidos como um importante avanço em termos de
integração das políticas de assistência social, direitos humanos e cidadania à política
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habitacional, o que tem relevância ainda maior no contexto de vulnerabilidades que foram
identificadas no campo.
As assistências técnica, jurídica e social também devem ser destacadas, pois permite incidir de
forma pulverizada nos imóveis encortiçados e nas demais tipologias de habitação precária, como
a coabitação no lote, com ações de melhorias habitacionais que permitiriam eliminar
precariedades sem a necessidade de remoção.
A própria atuação em cortiços (Seção VII, artigos 71 a 75), do modo como está formulada no
Plano, se mostra mais abrangente do que os tratamentos históricos. São previstas ações urbanas
integradas em áreas de concentração de cortiços e declarada a necessidade de revisões nos
parâmetros mínimos de habitabilidade instituídos pela Lei Moura.
Causa preocupação a meta quantitativa de 3.200 intervenções em domicílios em cortiços nos
próximos 16 anos (200 por ano). Os dados quantitativos, como se viu acima, revelaram que se
trata de uma quantidade bastante tímida em relação à realidade encontrada.

Contudo, deve-se rememorar que as ações dos poderes públicos historicamente negligenciaram
essas diversidades e os contextos urbanos onde se inserem os cortiços. Os próprios estudos que
vêm sendo mobilizados no Projeto de Lei da OUCBT mostraram-se insuficientes para dar conta
dos problemas habitacionais que a pesquisa encontrou na região. A OUCBT mantém o padrão
das Operações anteriores e não incluiu no seu levantamento um reconhecimento do quadro de
precariedade desta região. A proposta de “atendimento habitacional” se restringiu a um acordo
verbal de 20 mil unidades – que não foi inserido no texto do PL até o momento da redação deste
relatório, embora estivesse indicado tanto nas apresentações da OUC da Prefeitura, como na
introdução do Caderno da Operação. As estimativas não cotejaram outros estudos mais
precisos, além da base do licenciamento ambiental, que indicava a possibilidade de se
produzirem 20.470 HIS. As formas de atendimento também não foram apresentadas – com um
risco evidente de se restringirem à produção de unidades novas padronizadas – e não há
indicação de localização ou obrigatoriedade de articulação com áreas já demarcadas como ZEIS.

A pesquisa, afinal, espera contribuir para a construção de políticas públicas mais diversas e
aderentes à realidade. Na tensão entre Plano de Habitação e a Lei da Operação Urbana, é
preocupante que o plano setorial seja mais seja acantonado por um instrumento que
aparentemente se aproxima mais da escala do projeto urbano e da intervenção e, se isso
ocorrer, serão perdidas importantes oportunidades de políticas urbanas integradas e mais
adequadas às necessidades da população que habita o perímetro da OUC.
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Resumo
As operações urbanas têm sido, desde os anos 90, instrumentos protagonistas para
implementação de projetos de reestruturação urbana em São Paulo, num contexto
de crise do ﬁnanciamento público e emergência das parcerias público-privadas e do
empresariamento da gestão urbana. Entretanto, suas primeiras experiências
apresentaram uma diﬁculdade de promover interesses públicos, sobretudo
polí cas habitacionais consistentes, desenhadas a par r das necessidades
habitacionais dos seus territórios. O ar go apresenta uma análise das mudanças de
regulação e implementação recentes do instrumento e discute se realmente
representam perspec vas posi vas para habitação, como tem sido colocado pelos
seus proponentes. A OUC Água Branca (2013) é o estudo de caso e a par r dele,
mostra-se que, ainda que promova ações habitacionais, os avanços não tem sido
suﬁcientes para promover polí cas habitacionais diversiﬁcadas, com enfoque em
direitos e nas populações de menor renda. Isso porque a incapacidade de
contemplá-las está relacionada a estrutura de funcionamento do instrumento
urbanís co, que permanece, e subordina usos e ocupações possíveis da cidade
somente ao que pode ser rentável. Uma novidade deste caso, neste mesmo
sen do, é que permite reﬂe r sobre os impactos dos avanços posi vos no fracasso
de arrecadação e na inércia do projeto. Con nua posta a contradição das
operações: ou a sobrevivência ﬁnanceira e a rentabilidade, ou o interesse público,
que também não se sustenta sem recursos. Assim, é ques onável a ideia de
neutralidade do instrumento e a aposta no desenvolvimento imobiliário e na
transformação urbana concentrada como únicas estratégias possíveis de
ﬁnanciamento de polí cas habitacionais em projetos urbanos.
Palavras Chave: operação urbana consorciada; habitação de interesse social;
projetos urbanos; instrumentos urbanís cos; polí ca habitacional.

Abstract
Urban Opera ons (OUC) have been one of the main instruments to implement
urban restructuring projects in Sao Paulo since 1990’s, in a context in which is
reinforced a public ﬁnance’s crisis and increases a process of urban
entrepreneurialism and public-private partnerships proposi ons. However, earliest
experiences had a diﬃcult to promote public interest, especially solid social housing
policies, designed since its housing needs. It will be presented an analysis of
regula on’s and implementa on’s recent changes in urban opera on and it will be
discussed how much could they represent posi ve perspec ves for social housing,
as promissed by its proposers. OUC Água Branca (2013) is our case. Star ng from it,
we will show that the advances hasn’t been enough to promote diverse social
housing policies focused in rights and low-income popula on, even if opera ons
started recently to develop some housing ac ons or projects. We relate the
incapacity to cover it with the urban instrument’s logic, which subordinate possible
city’s uses and ocupa ons only for what is proﬁtable. In the same direc on,
something new in this case is the possibility to reﬂect about the impacts of posi ve
regula on advances in project’s ﬁnance fail and iner a. The main contradic on of
urban opera on s ll alive: ﬁnance survival and proﬁtability or public interest. So,
we discuss the idea of urban instrument neutrality and the plan of concentrated
urban transforma on as the only possible strategy of social housing policies
ﬁnancing in urban projects.
Keywords: urban opera on; social housing; urban projects; urban instruments;
housing policy.
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INTRODUÇÃO 1

H

á pelo pelo menos duas décadas, a transformação do território via parcerias públicoprivadas têm sido proposta como uma das poucas, se não a única possibilidade de grandes
intervenções na cidade. Em São Paulo, um dos instrumentos que seguem a lógica de
parceria entre agentes públicos e privados e que neste período tem assumido papel de
protagonista como ferramenta p ara os projetos urbanos são as operações urbanas.
A origem do instrumento na cidade data do ﬁnal dos anos 1980. Insere-se numa narra va global
de empresariamento da gestão urbana (Harvey, 1996; Vainer, 2000), e aparece como o primeiro
mecanismo de recuperação da valorização da terra decorrente de inves mento público. Também
como oportunidade de promover projetos de desenho urbano na escala local ﬁnanciad os com os
recursos recuperados. Mas mais importante é que, pragma camente, é uma nova fonte de
arrecadação para ações públicas em um momento de crise ﬁscal, imposição de limites ao
endividamento do Estado, e orçamento público em queda, principalmente na esfera dos
municípios. Mesmo que um olhar com maior acuidade iden ﬁcaria que se trata, na verdade, muito
mais de um processo de estruturação de opções para a ﬂuidez do capital imob iliário-ﬁnanceiro,
isto é, um rearranjo para garan a de novas e maiores rentabilidades ao mercado nas cidades.
Depois das primeiras experiências em São Paulo, de Operações Urbanas, nos anos 1990, e das
primeiras Operações Urbanas Consorciadas, no início dos anos 2000, consolidou-se uma
importante crí ca acadêmica sobre seus resultados urbanís cos reais, mesmo entre autores que,
em maior ou menor grau, ainda acreditavam nas suas potencialidades, se aprimoradas. O cerne da
crí ca está no fato de que es veram sujeitas a uma lógica dominante de alguns interesses
privados, enquanto os interesses públicos que mo vam o instrumento acabaram ocupando papel
secundário no decorrer do processo de implementação. As operações serviram muito mais para
promover a sobrevalorização e concentração de inves mentos e esforços públicos em terr itórios
já estruturados e especialmente em novas frentes de desenvolvimento imobiliário. O grande
volume de recursos arrecadados, na verdade, foi reinves do em infraestrutura não -prioritária,
mas essencial à valorização da terra e dos empreendimentos. O E stado, sob um novo arranjo que
se pretendia inovador, foi parceiro num ciclo de construção de ilhas de valorização imobiliária,
com pouco ou nenhum espaço para população de baixa renda e gestão par cipa va no território e
no processo, como sempre foi a regra de construção das grandes cidades brasileiras (Fix, 2000;
Ferreira & Maricato, 2002; Castro, 2006; Menegon, 2008; Maleronka, 2010).
A manutenção ou atração de população de baixa renda em seus perímetros, através de polí cas
de habitação de interesse social que tenham a garan a do direito à moradia como pressuposto
real tem sido então uma incapacidade histórica do instrumento. Santoro & Macedo (2014)
mostraram que até 2013, as duas operações urbanas mais bem sucedidas em termos de
arrecadação, Água Espraiada e Faria Lima, inves ram apenas 7% e 8% dos seus recursos em
habitação de interesse social, respec vamente. Na OUC Água Espraiada, ainda, muitas famílias
moradoras de favelas preexistentes foram removidas para construção de outras obras, e os

1 Esse texto foi redigido a par r dos processos e parte dos resultados de uma pesquisa de iniciação cien ﬁca in tulada
"Desaﬁos e perspec vas do instrumento operação urbana consorciada para a produção de habitação de interesse social". O
trabalho foi orientado pela Professora Paula Freire Santoro, apoiado pela Fapesp e desenvolvido no Laboratório Espaço
Público e Direito à Cidade, da FAUUSP, entre 2014 e 2016. Está vinculada a um projeto mais amplo do laboratório que
estuda parcerias público privadas no urbano, também coordenado pela Professora Raquel Rolnik, ﬁnanciado pela Fundação
Ford, e que envolve várias pesquisadoras e pesquisadores, importan ssimos para a construção das reﬂexões que aqui
apresentamos.
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atendimentos oferecidos a elas foram completamente insuﬁcientes para que se man vessem na
mesma região, em crescente valorização.
É importante observar esta incapacidade de perto porque representa um dos interesses públicos
que não estão sendo atendidos e priorizados. E ao mesmo tempo, porque a habitação social tem
sido invocada como mo vação e obje vo, e mesmo feito parte dos programas de intervenções
previstas nas proposições mais recentes de novas operações, como a OUC Água Branca.
A nova lei desta Operação, publicada em 2013, é parte importante de um processo de revisão
gradual do instrumento que tenta dialogar com a crí ca, propondo novos mecanismos de
regulação, incluindo habitacionais, e no seu posicionamento na disputa discursiva,
constantemente reaﬁrmando-se como diferente de suas antecessoras. O instrumento, entretanto,
é o mesmo, e foi man do porque os gestores consideraram que revisadas, bem elaboradas e
geridas, as operações urbanas poderiam regular a a vidade imobiliária, capturar mais -valias
fundiárias e direcionar os recursos arrecadados para a implementação de interesses públicos e
garan a de direitos. Mas principalmente porque as prefeituras con nuam com diﬁculdades
orçamentárias, e a experiência teria mostrado que o instrumento é, pel o menos, um bom caminho
para arrecadação.
A questão é então, se as alterações de gestão, de contexto e de regulação são suﬁcientes para que
o mesmo instrumento urbanís co consiga promover interesses públicos, em especial o nó da
habitação de interesse social. E, mais longe, se é possível combinar o potencial de arrecadação via
mercado imobiliário concentrado, que o legi ma, com a promoção de intervenções públicas que
não necessariamente contribuem para a rentabilidade do solo urbano.
Depois de mais de dois anos de acompanhamento de perto dos processos da OUC Água Branca - e
também acompanhando as outras operações em implementação ou discussão, sobretudo a OUC
Bairros do Tamanduateí -, temos como hipótese que não. Por mais que haja avanços e que a pauta
habitacional tenha ganhado espaço no debate e na regulação, estruturalmente, as operações
urbanas têm grande diﬁculdade para a promoção de um desenvolvimento urbano que garanta não
somente rentabilidade, mas direitos, especiﬁcamente a realização de uma pol í ca habitacional
consistente, inclusiva e diversiﬁcada. Isso porque apesar do ganho de espaço, a manutenção do
instrumento e de sua essência de funcionamento – a necessidade do desenvolvimento imobiliário
e a concentração de inves mentos – impedem que o interesse público se sobreponha à
sobrevivência ﬁnanceira e, então, aos interesses privados. Além disso, este caso em especíﬁco tem
como par cularidade o fracasso de arrecadação. O que leva a um desfecho, neste sen do,
diferente das operações ‘bem sucedidas’, mas por outro lado semelhante, porque também não
efe va suas intenções e mo vações discursivas para habitação.

1 CONTEXTOS
A Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUCAB, Lei Municipal 15.893/2013), é na verdade a
revisão de outra operação urbana que vigorava sobre o mesmo território há quase vinte anos. A
Operação Urbana Água Branca (OUAB, LM 11.774/1995) foi um dos primeiros projetos
implementados em São Paulo, fazendo parte do que se chama ‘primeira geração’ de operações.
Mas diferente da OU Faria Lima (1995), um caso icônico deste momento, a OUAB não conseguiu
arrecadar muitos recursos na maior parte desses vinte anos de primeira fase, nem conseguiu
promover grandes transformações no território, sejam obras públicas ou empreendimentos
privados (Castro, 2013). Por isso, desde 2001 já havia esforços dentro da gestão municipal para
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repensar o projeto ou ao menos torná-lo mais atra vo para os inves dores (Magalhães Jr., 2005;
Andrade Neto, 2006).
Somente a par r de 2007, houve um aumento signiﬁca vo na venda de potencial constru vo e
consequentemente no número de lançamentos imobiliários (Lima, 2015). Nesse momento, todo o
estoque para usos residenciais e mais da metade para usos não-residenciais da OUAB foi
consumido e totalizou-se uma arrecadação de R$ 545 milhões (Figura 3).
Importante também é que se man nha um consenso sobre a necessidade de re estruturação desta
região da cidade. Ao longo do trabalho de pesquisa, elaboramos uma leitura urbanís ca em que
relacionamos fatores que contribuem para uma situação atual de território desqualiﬁcado – ainda
parecida com o que era em 1995 -, mas que podem ser também entendidos como potenciais para
transformação: a baixa densidade populacional e constru va, predominância de usos industriais
remanescentes, de a vidades de logís ca recentes ou usos terciários com morfologia semelhante,
a subu lização de terrenos bem servidos de infraestrutura, o solo pouco parcelado, a abundância
de áreas públicas, as discrepâncias de macro e microacessibilidade e a ruptura histórica entre os
tecidos urbanos ao sul e ao norte da orla ferroviária (Lima, 2015). Portanto, parece per nente a
intenção do projeto urbano para este lugar e válidas muitas d as mo vações que jus ﬁcam a
Operação. O que está em disputa é o processo de transformação, seus instrumentos e prioridades,
e a ideia de cidade que está por trás.
Assim, a revisão de 2013 acontece num contexto em que a Operação nha transformado muito
pouco o território em qualquer direção, mas havia recursos consideráveis em caixa. As
expecta vas estavam renovadas sobre o interesse do mercado na região, mas os estoques de
potencial constru vo nham esgotado. E ao mesmo tempo, os esforços de repensá-la concluíram
que a regulação de 1995 estava obsoleta quanto aos novos usos desejados pelos empreendedores
- residencial ver cal principalmente -, que necessitava se adequar às revisões gerais do
instrumento e da polí ca urbana, principalmente o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001),
e minimamente dialogar com a crí ca.
Há também uma mudança na gestão municipal. Gilberto Kassab (DEM, 2009 -12), iden ﬁcado com
o mercado imobiliário, dá lugar a Fernando Haddad (PT, 2013-16), nome vindo da academia, de
par do ligado à esquerda, cuja gestão inves u em bandeiras ditas como progressistas, como a
revisão do marco regulatório da polí ca urbana do município, que priorizaria o incen vo à
mobilidade por modos a vos, o inves mento em transporte cole vo e um compromisso com a
produção de habitação de interesse social. Porém, vale pontuar que esta mesma revisão, iniciada
pelo Plano Diretor Estratégico (LM 16.050/2014) - elaborado depois da aprovação da OUCAB, mas
que muito com ela dialoga - deﬁne que quase um terço da área urbanizada, a Macroárea de
Estruturação Urbana, seria des nada a reestruturação por projetos urbanos viabilizados por
instrumentos relacionados aos mecanismos de parceria público-privado, reaﬁrmando seu
protagonismo: Projetos de Intervenção Urbana (PIU) vinculados às Operações Urbanas
Consorciadas (OUC), as Áreas de Intervenção Urbana (AIU), dentre outros. Há também uma
relação com alterações norma vas e ins tucionais pró -PPPs e empresariamento da gestão nos
níveis federal, estadual e municipal (Santoro, Lima & Mendonça, 2015).

2 REGULAÇÃO
A nova lei da Operação Urbana Consorciada Água Branca (LM 15.893/2013) foi deba da em
audiências públicas e publicada em 2013. O projeto e seu processo de revisão foram apresentados
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sempre com aﬁrmação de que aquela operação poderia ser diferente de suas antecessoras. Nossa
análise será pautada, portanto, pelos pontos destacados como principais mecanismos que
estavam sendo propostos para gara n r o interesse público, em especial, habitação de interesse
social.

2.1 GESTÃO PARTICIPATIVA, MAS COM MUITAS LIMITAÇÕES
A OUCAB foi a primeira operação urbana em São Paulo a ter um grupo de gestão paritário e com
representantes da sociedade civil eleitos de for ma direta por moradores e trabalhadores do seu
perímetro. O grupo se reúne com alguma frequência e as reuniões são abertas. Pela lei da
Operação, é atribuição do grupo “deliberar sobre o plano de prioridades para implementação do
programa de intervenções elaborado pela SP-Urbanismo *...+” (ar go 62). Nas operações urbanas
anteriores, as decisões sobre o projeto eram tomadas em espaços muito fechados. Os conselhos
gestores possuíam caráter consul vo e contemplavam uma representação sele va de grupos
sociais envolvidos ou afetados (Castro, 2013). Na OUAB (1995), todos os recursos arrecadados e
sua aplicação eram responsabilidade de um conselho técnico composto exclusivamente por
representantes da Prefeitura. Considerando então a ausência histórica de uma cu ltura de
par cipação e transparência na implementação de obras e projetos urbanos, o grupo seria uma
perspec va posi va para o processo de democra zação da decisão sobre a produção da cidade.
E até certo ponto foi, tem sido. Este espaço recebeu pautas, leituras e propostas para o debate. A
ar culação dos representantes da sociedade civil organizada foi muito importante para o
acompanhamento, tenta va de entendimento das propostas da gestão, cobrança por
transparência, resistência e construção de proposições alterna vas.
Contudo, existem pontos determinantes sobre o formato do grupo e seu funcionamento na
prática que impedem que seja um espaço mais democrá co. A paridade sociedade civil e poder
público – nove vagas para cada - é ques onável se consideramos que as cadeiras da sociedade são
divididas entre uma diversidade de atores, o que inclui representante d o mercado imobiliário,
enquanto as cadeiras da prefeitura são divididas entre nove representantes setoriais, mas de uma
mesma gestão. A pauta dos encontros é deﬁnida pela SP Urbanismo, que coordena o grupo, e
ainda que se consiga alguma inﬂuência, muitas vezes são incluídos assuntos que são
2
absolutamente irrelevantes ou não-prioritários para a maioria da sociedade civil .
Mais abrangente, existe um descompasso de tempo entre a necessidade de aprovação rápida de
pautas complexas e as necessidades de estudo, entendimento e debate, que é processo
demorado, di cil. Tudo isso exige um esforço muito grande da sociedade civil e condiciona uma
postura quase sempre rea va. A agilidade, ﬂexibilidade e consenso exigidos pelo planejamento
urbano estratégico parece ser incompa vel com o tempo e o conﬂito intrínsecos à gestão
par cipa va (Vainer, 2000). Mais a fundo, o grupo é uma instância em que se discute
encaminhamentos de um projeto urbano já desenhado e especialmente de um processo instrumento já dado.

2 Estes assuntos são mais bem contados em “Faz sen do a Ponte de Pirituba ser prioridade na Operação Urbana Água
Branca?”, por Luanda Vannuchi, disponível em: <h ps://observasp.wordpress.com/2014/10/08/faz -sen do-a-ponte-depirituba-ser-prioridade-na-operacao-urbana-agua-branca/> e “A que sonhos atende a Fábrica dos Sonhos”, por Rodrigo
Faria G. Iacovini, disponível em: <h ps://observasp.wordpress.com/2014/09/09/a -que-sonhos-atende-a-fabrica-dossonhos/>
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2.2 PERÍMETRO EXPANDIDO , MAS NÃO RECONHECE TODAS AS DEMANDAS
O perímetro expandido é uma região delimitada somente para aplicação de recursos, e não para
aquisição de potencial constru vo. Aparece pela primeira vez em São Paulo na OUC Água Branca.
A crí ca já apontava a necessidade de algum disposi vo que possibilitasse que as operações
fossem minimamente mais redistribu vas, impedindo que seus inves mentos públicos
ocorressem apenas nas porções de território que são focos de atuação do mercado, o períme tro
imediato ou de adesão, e que, consequentemente, os recursos captados contribuíssem
unicamente com processos de valorização muito concentrada.
Ampliar a área signiﬁcaria também, em tese, incluir não só mais território, mas abarcar outras
demandas de interesse público e incluí-las no programa de obras. Assim, conforme o ar go 13º,
no perímetro expandido, os inves mentos só podem ser feitos em drenagem, transporte público,
transposições sobre o canal do Rio Tietê e habitação de interesse social.
Mas veriﬁcamos problemas no desenho do perímetro expandido da OUCAB que vão justamente
contra este raciocínio que o mo va. Primeiro, a deﬁnição dos limites do perímetro admi u uma
elas cidade, produto da pressão pela inclusão da Ponte de Pirituba no progra ma de obras durante
a discussão do Projeto de Lei na Câmara de Vereadores. Ainda, neste processo omi u boa parte
dos assentamentos precários englobados pelo perímetro, diﬁcultando seu atendimento com
recursos da Operação - questão que será mais bem tratada adiante (Figura 1).
O perímetro portanto exclui demandas que em tese o mo vam e foi alargado para abarcar uma
demanda que não é central para a transformação urbana desta região. Assim, valoriza áreas onde
não seria recuperada a valorização da terra, mo strando-se incoerente e distante do
enfrentamento do problema conceitual do instrumento. Novamente reforça ou reproduz
internamente lógicas já tradicionais de produção da cidade: um centro arrecadador, ponto focal da
transformação, e uma periferia absolutamente coadjuvante no desenho, mas necessária ao
processo. Lógica que ﬁca ainda mais clara em outras operações como a OUC Água Espraiada e no
projeto de lei da OUC Bairros do Tamanduateí (Lima, 2016).

2.3 RESERVA DE RECURSOS E META DE ATENDIMENTOS , MAS NÃO HÁ UM PLANO DE HABITAÇÃO
Embora tenha gasto, até 2013, apenas 7% dos seus recursos com habitação social (Santoro &
Macedo, 2014), a OU Faria Lima (1995) foi o primeiro caso em que se previu uma reserva
obrigatória dos recursos arrecadados pra este ﬁm: 10 %. Depois de um longo período em que esse
mecanismo foi deixado de lado nas proposições de novas operações - inclusive na primeira etapa
da OU Água Branca (1995), formulada no mesmo momento que Faria Lima -, a OUC Água Branca
(2013), retoma-o, aprimorando. O percentual sobe para 22%, podendo ser usado em “construção
e recuperação de Habitações de Interesse Social, reurbanização de favelas, programas vinculados
ao Plano Municipal de Habitação ou programa público de habitação, [...] os serviços de apoio e
custos de atendimento à população assis da, no perímetro da Operação Urbana Consorciada e em
seu perímetro expandido” (ar go 12). Destes, 35% (ou 8% do total) deverá ser aplicado na
aquisição de terras para produção de novas unidades.
A OUC Água Branca também es pula uma meta de atendimentos habitacionais. Mecanismo que
também não é novo, já que aparecia na OUAB (1995) – mas também só apareceu nesta vez.
Novamente há um aprimoramento importante, todavia em quan dade: a meta salta de 630 novas
unidades para 5 mil atendimentos habitacionais, incluídos no programa de obras a par r de
pressões dos movimentos sociais de moradia.
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Essas mudanças são parte de um processo que inﬂuencia outras operações em São Paulo. O Plano
Diretor Estratégico (LM 16.050/2014), um ano depois, obriga todas as operações propostas dali
pra frente a terem reserva de um quarto dos recursos, no mínimo, para habitação. E um decreto
municipal, em 2015, redimensiona a reserva da OUC Faria Lima.
Mas esse avanço é quan ta vo, não qualita vo. A Operação não propõe um plano de
atendimento habitacional para a população moradora, e isso seria pouco possível porque não faz
uma leitura das necessidades habitacionais do território. Em seu Estudo de Impacto Ambiental
(EIA), habitação é quase sempre uma questão que tangencia, nunca é tratada a fundo. E a lei
aprovada sequer reconhece a totalidade das favelas con das em seu perímetro.
Nossa pesquisa elaborou uma leitura habitacional que mostrou que ao invés de 17 favelas, como
mapeado pela OUC Água Branca, há no perímetro expandido 32 favelas, quase o dobro (Figura 1).
Importante ressaltar que esta leitura está baseada, em grande parte, em fontes de informação
públicas. Ou seja, a Operação sequer absorve a informação disponível nos cadastros municipais de
habitação social.
E para além de uma listagem de assentamentos precários, seria importante que fossem
qualiﬁcadas as situações de precariedade, fundiária, risco e de infraestrutura, e o histórico de
ações públicas nesses assentamentos, para que minimamente pudessem ser apontadas as
estratégias para os 5 mil atendimentos previstos considerando suas diferentes possibilidades –
urbanização, regularização, melhorias, remoção, provisão – e prioridades de tempo e custo. Tarefa
que preliminarmente também foi possível ser feita, durante a pesquisa que serve de base para
este ar go, com base nas informações públicas abertas (Lima, 2015).

Figura 1: Perímetro Expandido e assentamentos precários con dos no área da
OUCAB. Em preto os reconhecidos pela Operação, em vermelhos os não-incluídos.
(elaboração própria, com base na LM 15.893/2013 e dados PMSP/Sehab)
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Além disso, há outras situações de necessidade preexistentes que são sequer mencionadas:
conjuntos habitacionais irregulares e superadensados, lo teamentos irregulares, cor ços,
população em situação de rua. Pela leitura realizada, es ma -se – já que os números podem estar
desatualizados – que seriam necessários ao menos cerca de 5.900 atendimentos habitacionais, em
seus diversos pos, para que se desse conta das necessidades preexistentes, valor superior aos 5
mil atendimentos previstos. Na verdade, a meta apontada é muito mais uma construção polí ca,
de negociação com os movimentos de moradia, do que um número que reﬂita uma leitura urbana
atualizada e cuidadosa, que não foi feita.
Também não é proposto um diálogo da transformação urbana pretendida com o quadro de
necessidades habitacionais em escala municipal e metropolitana. Quantas moradias esta área
deveria oferecer para colaborar na inversão do padrão de urbanização paulistano centro-periferia?
Se é obje vo da Operação o adensamento populacional na região, este poderia prever além de
novos moradores de classe média e alta, populações de baixa renda igualmente interessadas em
morar no centro.
No caso da OUC Água Branca, a ausência de leitura do território e de propostas habitacionais
sólidas é importante, mas não é uma questão isolada. Nesse aspecto ela pouco inova, reforçando
uma tradição de que as operações urbanas transformam, mas não desenham diretamente seus
territórios.

2.4 PROGRAMA DE OBRAS MAIS DIVERSO, MAS NÃO É UM PROJETO URBANO
É verdade que a OUC Água Branca não contempla em seu programa de obras apenas intervenções
viárias, um dos pontos importantes da crí ca às primeiras operações. Entendia -se que a obra viária
era, por excelência, a infraestrutura pública que mais claramente dava suporte a a vidade
imobiliária e à valorização da terra - e à lógica de contratação de empreiteiras que estruturaram
historicamente o processo eleitoral brasileiro -, e que os túneis, pontes e avenidas para
automóveis foram os grandes legados destes projetos.
A OUC Água Branca traz um programa de obras visivelmente mais diversiﬁcado, incluindo obras de
drenagem, patrimônio histórico, transposições de pedestres, corredor es de transporte cole vo,
espaços livres públicos. Mas con nua sendo um programa, uma lista de obras. Não conseguimos
enxergá-lo como um projeto urbano consistente, bem ar culado. Possui poucos parâmetros
urbanís cos, e não parece trazer uma estratégia de transformação suﬁciente para enfrentar a
complexidade deste lugar, das suas questões e seus processos históricos de ocupação, com o está
posto nas mo vações da Operação. O desenho da transformação con nua sendo produto das
regras que melhor dialogam com o negócio imobiliário, traduzidas pelo quanto se pode construir,
sem regulação de forma ou espaços qualiﬁcados, da implantação dos grandes empreendimentos,
e da engenharia pontual das obras públicas, quando se concre zam.
Como temos visto, os pressupostos reais – em contraposição aos discursivos – das operações
urbanas geralmente não são projetos urbanís cos para enfrentar as questões que mo vam a
transformação dos territórios, mas estudos de viabilidade e rentabilidade para transformação
imobiliária. E ainda que haja desenho, ele é detalhamento de alguns dos projetos; sele vo e
concentrado nas áreas de maior valorização prevista ou nas áreas públicas – como nos casos dos
projetos de lei da OUC Bairros do Tamanduateí e do PIU Arco Tietê (Lima, 2016) . Ou seja, mesmo
que exista, o desenho urbano também é uma ferramenta em disputa, e não garante sozinho uma
transformação menos direcionada a interesses privados.
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Figura 2: Mudanças na regulação para HIS nas OUCs em São Paulo
(elaborado com base nas leis, decretos e projetos de lei especíﬁcos de cada
Operação - PMSP/SMDU)

Todos os pontos acima descritos fazem parte de uma narra va de mudanças na regulação das
operações urbanas em São Paulo, que no geral, incorpora mecanismos po tencialmente posi vos
para habitação social e para a gestão democrá ca, criando expecta va que esta operação
apresentaria resultados melhores, novos, diferentes das demais – que veram apenas diretrizes
habitacionais genéricas ou muito menos instrumentos. São avanços a princípio, mas que merecem
ser rela vizados. Durante a análise desta operação, entendendo -a como parte de um processo
maior de outras operações e de dimensão mul escalar, percebemos que é possível , além de
rela vizar os avanços, estabelecer uma conexão entre esses pontos em que cada novo mecanismo
é ques onável.

3 MODUS OPERANDI: MOTIVO DO VELHO
Esta conexão, embora também tenha jus ﬁca vas de conjuntura e contexto, é o fato de que as
mudanças de regulação e gestão con nuam ancoradas no mesmo mecanismo de funcionamento,
das operações urbanas: a combinação de concentração de recursos e esforços em uma região
delimitada, e a transformação urbana de mão única via desenvolvimento imobiliário e
rentabilidade da terra com usos, formas e agentes especíﬁcos e r estritos.
Não há muita novidade na crí ca a essa lógica, que já vinha sendo feita desde as primeiras
operações. O que nossa análise acrescenta é que a tenta va de aprimorar o mecanismo visando o
interesse público parece inócua se sua lógica abriga uma contradição estrutural: só há espaço para
o que se enquadra na rentabilidade concentrada, para que não se afete as possibilidades de
arrecadar recursos. Ainda, como a arrecadação nesta operação historicamente foi baixa e
con nuou baixa após a sua revisão (Vannuchi, Borrelli & Santoro, 2015), a questão que se coloca
é: será que, dentro de uma operação urbana, quanto melhor a qualidade das soluções e
instrumentos voltados para usos pouco rentáveis, como habitação de interesse social, menor o
interesse do mercado imobiliário?
Muitas das demandas que eram cobradas na primeira crí ca, como o transporte cole vo, os
espaços livres públicos e até mesmo a produção de novas unidades habitacionais foram
incorporadas ou apropriadas pela lógica de rentabilidade, espec ialmente nas situações que
colaboram para a valorização da terra e dos empreendimentos. A questão é que polí cas
habitacionais diversiﬁcadas, manutenção e atração de população de baixa renda para áreas
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valorizadas, democra zação da decisão e recursos di stribuídos de forma mais justa pelo território
não são passíveis de apropriação, porque são usos urbanos e polí cas públicas não rentáveis para
o parceiro privado pico. Como os exemplos de mudança de regulação que caminham sempre
num sen do quan ta vo mostraram, será até possível que se reserve, gaste recurso e se produza
habitação, mas não dentro de uma polí ca consistente e prioritária.

4 IMPLEMENTAÇÃO
É importante ressaltar que esta operação tem trazido novidades também na sua implementação.
Novidades posi vas, em comparação com suas antecessoras, mas onde também se expressam as
contradições do instrumento. Por um lado foram discu das pautas não prioritárias para a maioria
da sociedade civil - como a Fábrica dos Sonhos e a Ponte de Pirituba -, obras viárias e de
infraestrutura - como a canalização dos Córregos Água Preta e Sumaré e o prolongamento da
Avenida Auro Soares -, mas por outro, já no início estamos discu ndo ações habitacionais, como o
projeto urbanís co para o Subsetor A1 e a reforma emergencial da Comunidade Água Branca.

4.1 PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO SUBSETOR A1
O Subsetor A1, ou Área da CET, é uma parte central do território da OUC Água Branca, de
propriedade pública, ocupada hoje pela Companhia de Engenharia de Tráfego, por pá os d e
estacionamento e dois barracões de escolas de samba. Existe há tempos uma promessa de que
estes usos poderiam ser realocados ou rearranjados, liberando a maior parte do Subsetor para um
projeto urbano e habitacional. Esta promessa, inclusive, foi usada c omo uma das jus ﬁca vas para
a remoção das duas únicas favelas do perímetro imediato da Operação, em sua primeira fase, a
Favela da Aldeinha, em 2008, e a Favela do Sapo, em 2012. As famílias removidas receberiam
auxílio-aluguel, e posteriormente seriam atendidas deﬁni vamente no projeto habitacional
prome do na CET.
Desde o começo da nova fase da OUC Água Branca (2013), esse projeto tem sido discu do, o que é
uma novidade. A demanda habitacional histórica das favelas Aldeinha e do Sapo removidas ent re
2008 e 2013, seria atendida em área bem localizada e no início de uma operação urbana.
Um concurso público de arquitetura foi promovido para selecionar um estudo preliminar para um
plano de urbanização, entendendo-se que mais que um projeto habitacional, pretende-se para a
área ‘o projeto de um bairro’. A lei da OUCAB já indicava percentuais obrigatórios de uso para o
Subsetor, o que também é uma novidade de regulação, já que pela primeira vez se prevê setores
para projetos especiais, com alguma des nação de uso para habitação.
Art. 47 [...] § 1º O plano de reurbanização deverá des nar, da área total de
terreno, as seguintes proporções:
I - sistema viário: máximo de 20% (vinte por cento);
II - áreas verdes: mínimo de 40% (quarenta por cento);
III - áreas de uso ins tucional: mínimo de 15% (quinze por cento);
IV - áreas para empreendimentos imobiliários: mínimo de 25% (vinte e cinco
por cento).
[...]
§ 3º A totalidade dos empreendimentos imobiliários a serem implantados nas
áreas referidas no inciso IV do § 1º deste ar go deverá atender à proporção
mínima de 80% da área computável para usos residenciais e de 40% (quarenta
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por cento) da área computável para Habitações de Interesse Social, conforme
deﬁnido no plano especíﬁco de reurbanização. (LM 15.893/2013)

O termo de referência do concurso quan ﬁcou o número mínimo de unidades de HIS, 1360, e
apontou quais deveriam ser os usos não-habitacionais - um Território CEU (equipamento de
educação, esporte e cultura), uma Unidade Básica de Saúde, um parque urbano, uma passarela
para pedestres e ciclistas sobre o Canal do Rio Tietê e um edi cio para abrigar as a vidades da CET
e de outros órgãos municipais de monitoramento, chamado Centro de Gerenciamento e
Monitoramento Integrado - CGMI. Este seria, portanto, o programa mínimo para o projeto urbano.
O concurso aconteceu entre fevereiro e maio de 2015, organizado pelo IAB SP. O projeto vencedor
foi do Estúdio 41, escritório de Curi ba. A equipe foi então contratada para que desenvolvesse as
etapas posteriores - anteprojeto, projeto básico e projeto execu vo - junto com a São Paulo
Urbanismo e uma comissão intersecretarial da Prefeitura.
O projeto vencedor possui qualidades e nha como principais pontos posi vos a proposição de
363 apartamentos a mais que o mínimo exigido, e um faseamento que priorizava habitação e
contemplava na primeira etapa as 630 unidades habitacionais, que podem ser ﬁnanciadas com os
recursos arrecadados na Operação de 1995, nas quais seriam alocadas as famílias das favelas do
Sapo e Aldeinha.
Mas em termos de projeto, pouco inova em questões mais profundas como a diﬁculdade de
diversiﬁcação e ﬂexibilidade das unidades habitacionais; a distribuição do programa
funcionalmente segregada; e a implantação que não estabelece um diálogo consistente com
aquilo que a cerca, sobretudo com as áreas públicas vizinhas, a Comunidade Água Branca e as
Marginais e o Canal do Rio Tietê. E em termos de polí ca, não supera o modelo único da casa
própria ﬁnanciada, da gestão centralizada e do projet o elaborado com pouca ou nenhuma
par cipação - e nem mesmo indicação - da demanda.
O modelo compe vo de concurso público e o desenvolvimento das etapas posteriores - em
andamento - não consideraram as propostas deba das com a população e com o grupo de gestão,
com alguma exceção. As reuniões organizadas, pouco frequentes, tem um cará ter muito mais
informa vo que constru vo, e as propostas e crí cas que são feitas em reação não foram
acolhidas. Contribui para isso uma indeﬁnição sobre a demanda que será atendida, sempre
postergada e delegada à Secretaria Municipal de Habitação (Seh ab). Não há um cadastro oﬁcial de
todas as famílias removidas nas favelas do Sapo e Aldeinha, e não se sabe exatamente quantas e
quais delas poderão ser atendidas. A sociedade civil no Grupo de Gestão organizou, em 2015, um
mu rão de cadastramento e info rmação informal à estas famílias - que estão dispersas pelas
periferias da cidade e com situações de atendimento habitacional provisório diversas. Esse
cadastramento foi encaminhado à Sehab e tem sido u lizado num processo colabora vo para que
se torne oﬁcial e auxilie na deﬁnição dessa demanda. O que se sabe, com certeza, é que o número
é muito maior que as 630 famílias apontadas na lei da Operação. O problema é que a iden ﬁcação
da demanda está ocorrendo com o processo de projeto já avançado, e a pa r cipação, nestes
termos, ﬁca muito di cil. Como desenvolver um bom projeto habitacional para uma demanda
indeﬁnida? E como esperar que essa demanda incerta se aproprie de um processo par cipa vo?
Existe também uma tensão quanto ao número de unidades habitacionais no projeto em relação ao
potencial da área. O Plano Diretor Estratégico de 2014, proposto pela mesma gestão, traz como
par do principal para a cidade o adensamento populacional em áreas centrais e próximas aos
eixos de transporte público, o que é o caso do Subsetor A1. E consideremos também que é área
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pública. Seria, portanto, uma oportunidade de garan r o maior aproveitamento constru vo
possível para usos de interesse público coexis ndo, e com qualidade urbana e arquitetônica - um
bairro denso e diversiﬁcado. O coeﬁciente de aproveitamento proposto pelo PDE 2014 para áreas
como o Subsetor A1 é de 4 vezes a área do terreno, enquanto no projeto, em sua úl ma versão
apresentada, o coeﬁciente da gleba é pouco maior que 1. Por isso, 1.300, 1.400 unidades
habitacionais ali parece pouco, ainda mais porque o projeto vencedor, em sua primeira versão,
nha conseguido aumentar signiﬁca vamente este número.
Há uma barreira de origem, para que se produza mais habitação, que é a legislação que regula o
projeto, deﬁnindo percentuais de terreno des nados a cada uso. Pensando nas proximidades,
onde há um parque urbano recém inaugurado, o Jardim das Perdizes, e o Subsetor A2, vizinho,
uma área pública hoje ocupada por centros de treinamento de clubes de futebol, que quando
retomada, seria em sua totalidade também parque urbano, consideramos o percentual de 40%
para áreas verdes no Subsetor A1 al ssimo. E isso afeta os demais usos. Já na elaboração da
Operação, portanto, foram criados mecanismos que diminuíssem a quan dade de habitação social
nesta área. Porém, entendemos que esta é uma determinação di cil de ser rever da nesta altura,
porque exigiria uma mudança na lei da Operação Urbana.
O projeto, contudo, não tem se esforçado para contornar ess a questão - o que seria possível já que
os percentuais tem alguma maleabilidade. Ao contrário, ao longo do desenvolvimento do projeto
tem se perdido as unidades habitacionais a mais que o estudo preliminar vencedor do concurso
propôs. De 1.723 unidades no estudo preliminar, passou-se para 1.386 no anteprojeto
consolidado, de fevereiro de 2016, e depois um pequeno ganho, 1.456 unidades, no proj eto
básico, de outubro de 2016. Mesmo que o percentual de parque no projeto esteja bem próximo
do mínimo exigido, o que é posi vo, os espaços livres dos equipamentos públicos, que poderiam,
não estão computados como área verde; a área de terreno des nada ao prédio do CGMI é muito
alta; e foram reservadas duas outras áreas ins tucionais sem uso deﬁnido. Com a leitura do
processo de projeto conseguimos enxergar que a densidade constru va da gleba como um todo
diminuiu, e isso explica a queda de unidades habitacionais. Pequenas revisões no projeto de
parcelamento do solo e na classiﬁcação dos usos poderiam ajudar a diminuir os impactos dos
percentuais em lei, resultando em mais apartamentos sem comprome mento à qualidade urbana,
aos equipamentos e à diversidade do bairro (Lima, 2016).
O representante do mercado imobiliário, por outro lado, tensiona a discussão no sent ido oposto,
usando o argumento do ‘projeto de bairro’, para minimizar o fato de que produção habitacional
em pouca quan dade, ou mesmo em fases posteriores, seja um problema. A prioridade seria os
equipamentos sociais e o parque, porque o projeto pro subsetor deve ser entendido como
catalisador de outros inves mentos imobiliários, que impulsionem a Operação. Novamente,
apresentando que, na visão do mercado, alguns usos de interesse público são mais valorizadores
que outros.
Veriﬁcamos portanto, que num p rocesso de projeto, a habitação é tolerada, mas com baixas
densidades, em projetos onde não é protagonista e quando seus moradores não par cipam das
decisões principais. Porque está bem localizado e próximo aos locais onde se planeja e incen va a
transformação, o Subsetor A1 é palco de disputa. Apela-se na regulação, no projeto e no debate
pela subs tuição e priorização de outros programas de interesse público, como parques e
equipamentos sociais, que contribuem muito mais (ou atrapalham menos) a atração e viabilidade
dos empreendimentos imobiliários, embora, de fato, para a qualidade da cidade esta dualidade
não precisaria exis r - temos demonstrado que os usos não se excluem.
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4.2 REFORMA EMERGENCIAL DA COMUNIDADE ÁGUA BRANCA
Depois da remoção das favelas do Sapo e Aldeinha, o único assentamento de baixa renda no
perímetro imediato da OUC Água Branca, é a Comunidade Água Branca, composta por dois
conjuntos habitacionais ver cais, um pequeno conjunto de casas geminadas e um gra nde núcleo
urbanizado de casas-embrião construídas em mu rão. Este lugar é um apanhado de polí cas
habitacionais de diferentes gestões, com diferentes estratégias, desde os anos 1980. E portanto,
carrega pontos posi vos de cada uma delas, mas especialmente problemas que, em maior ou
menor grau, afetam o bairro como um todo.
Existem questões estruturantes, como o isolamento da cidade, a monofuncionalidade, a
irregularidade na propriedade da terra, a coabitação e a ocupação dos espaços livres com
a vidades comerciais, garagens e algumas casas. E também questões mais simples, como
conservação das ruas e das áreas comuns, a captação de águas pluviais e a manutenção dos
edi cios, que de certa forma, também tem suas relações com os problemas mais amplos,
principalmente porque são recorrentes e cíclicos. Há algum tempo, esses problemas voltaram a
afetar muito os moradores, principalmente por que se manifestam em situações de risco à vida.
Um relatório foi produzido e o Ministério Público foi acionado para que alguma providência fosse
tomada pela Prefeitura.
Assim, uma reforma emergencial foi rapidamente planejada em duas fases. A primeira, que já está
em fase ﬁnal de obras, foi custeada com todos os recursos da primeira venda de Cepacs da OUCAB
(2013). A segunda etapa só existe porque não foram arrec adados recursos suﬁcientes na Operação
para ﬁnanciar a obra como um todo. Por isso, a previsão é de que sejam necessários recursos
orçamentários da Secretaria Municipal de Habitação.
A reforma emergencial pode ser considerada uma vitória da mobilização dos moradores e de seus
representantes e um avanço na gestão da Operação, mas não é um enfrentamento bem
estruturado dos grandes desaﬁos que a Comunidade ainda enfrenta.
Amostra disso é que não se conseguiu ar cular um grupo de trabalho para elaborar um projeto
urbano para esta Zona Especial de Interesse Social - Zeis 3 C008, ainda que tenha sido formado um
conselho gestor cuja principal atribuição é construir um plano de urbanização. O caso do Córrego
Água Branca é um exemplo. Sua margem é o principal caminho de acesso dos moradores às
oportunidades da cidade - emprego, transporte, equipamentos - mas muito precário, improvisado.
A chance de qualiﬁcá-lo estava num processo de recuperação de APP – Área de Preservação
Permanente exigido aos proprietários da área, empreendedores que estão construindo
condomínios em parte dela. Um grupo de trabalho que foi proposto - com representantes da
Prefeitura e da sociedade civil no Grupo de Gestão - seria importante para adequar esse plan o e
ressigniﬁcá-lo, de forma a qualiﬁcar o caminho no curto prazo, e já se pensar na possibilidade de
um futuro parque linear - infraestrutura importante de ar culação da comunidade, enfrentando
pelo menos dois de seus grandes problemas, o isolamento e a monofuncionalidade, o que não
aconteceu.

4.3 PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO PELO MERCADO
A OUC Água Branca ainda não conseguiu promover produção habitacional de interesse social via
mercado, por dois mo vos. O primeiro é que a Operação não tem nenhum mecanismo de
regulação com este propósito. Este é um ponto em que ela não avança.
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Há uma tendência nas propostas internacionais na regulação de projetos urbanos semelhantes, as
inclusionary housing policies (Santoro, 2015). Estas polí cas serviram de inspiração para inclusão
de contrapar das de interesse público nos novos instrumentos urbanís cos de São Paulo a par r
do Plano Diretor Estratégico 2014. Entre elas, a Cota de Solidariedade, que não foi incluída na
OUCAB um ano antes.
O único mecanismo de regulação do perﬁl das unidades habitacionais previsto por esta operação é
a unidade residencial incen vada, que exige que um terço do potencial constr u vo negociado seja
vinculado a apartamentos com até 50 m². Entendemos essa ferramenta como posi va pa ra
adensamento populacional, mas deﬁni vamente não é para produção de habitação de interesse
social.
Mesmo os mecanismos de outras escalas de planejamento são passíveis de serem distorcidos. Um
caso é dos empreendimentos vizinhos a OUC Água Branca, construídos em uma Zeis - Zona
Especial de Interesse Social. Este po de zona, um dos únicos válidos mesmo em operações
urbanas, obriga que no mínimo 60% do que for construído seja habitação de interesse social . Um
dos empreendimentos atualmente em construção, o Barra Viva, tem todas as suas unidades
enquadradas nos critérios de HIS, no entanto são comercializadas por forma e valor regulares de
mercado, não atendendo a demanda por moradia cadastrada pelo município.
O segundo mo vo é que muito poucos empreendimentos foram construídos.

Figura 3: Produção imobiliária na OUC Água Branca
(elaborado com base em dados Embraesp, 2013).
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4.4 PRIMEIRO LEILÃO DE CEPACS
Depois de um aumento repen no na venda de potencial constru vo nos úl mos anos de OU Água
Branca (1995), que muito tem a ver com o boom imobiliário do ﬁnal da úl ma década, esperava -se
que após a reformulação e a renovação dos estoques o mesmo padrão de aquecimento se
manteria.
Mas isso não aconteceu. O primeiro leilão de Cepacs - Cer ﬁcados de Potencial Adicional
Constru vo - aconteceu em março de 2015. Esperava-se arrecadar R$ 90 milhões, cujo des no já
havia sido muito discu do no Grupo de Gestão. Entretanto, menos de R$ 10 milhões foram
arrecadados, em 10 transações. Descontadas as despesas operacionais, restaram apenas R$ 8,9
milhões de reais no caixa da operação, insuﬁcientes para o custeio integral de alguma intervenção
estrutural prevista no programa de obras. Por isso, o projeto do Subsetor A1 só consegue se
viabilizar parcialmente e com recursos de 1995, e a obra emergencial da Comunidade Água Branca
não tem recursos garan dos para ser executada por completo.
Vannuchi, Borrelli & Santoro (2015) analisaram hipóteses de conjuntura que pudess em jus ﬁcar a
diﬁculdade de arrecadação da OUCAB neste primeiro momento. As jus ﬁca vas mais plausíveis
seriam o contexto de retração do mercado imobiliário e um sobrepreço dos Cepacs em relação ao
valor que pode ser pago em outorga onerosa simples, em outras regiões da cidade, sendo mais
rentável construir fora da Operação Urbana. Como adendo, podemos considerar esse como mais
um avanço de regulação desta operação, no sen do de mais capturar a valorização do solo. Tanto
a inserção do Cepac como mecanismo de adiantamento, já que só é negociado em leilões, em
datas especíﬁcas, quanto o preço mínimo que deve ser negociado, que é o mais alto da história: R$
1.600 para usos não-residenciais e R$ 1.400 para residenciais.
Os estudos de Sandroni (2008) baseados nas OUCs Faria Lima e Água Espraiada - com valores na
época menores que Água Branca hoje - apontavam que o Cepac, embora representasse esperança
de captação integral de mais-valias fundiárias ainda estava defasado. Quer dizer, o valor dos
cer ﬁcados poderia crescer ainda um pouco mais. O mercado imobiliário pensa diferente. Tanto
3
que apóia uma proposta muito recente de redução do valor do Cepac para R$ 800 - R$ 900 , com
a jus ﬁca va de que se isso não acontecer, passado o momento de crise, a op eração con nuará
estagnada, com o mercado atuando nas vizinhanças. É o Cepac que está caro ou a outorga onerosa
simples que está muito barata?
Em momento de desaquecimento da economia e tendo outros lugares para inves r, por que o
mercado optaria por uma região rela vamente deslocada de seus vetores de maior interesse,
onde o potencial constru vo é mais caro e o dinheiro gasto com isso pode ser inves do em
habitação social nas proximidades e estar sujeito aos debates de uma instância pre sente de
controle que cobra por prioridades diferentes?

5 REFLEXÕES, PROVOCAÇÕES
Embora haja avanços, o estudo de caso da Água Branca, mais recente OUC implantada em São
Paulo, não dá evidências que consigam convencer da capacidade real das operações urbanas para
a promoção de um desenvolvimento urbano que garanta não somente rentabilidade, mas direitos,
3 Apresentada na minuta do Projeto de Lei, do PIU Arco Tietê. Disponível para consulta pública em:
<h p://minuta.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/piu-act/> Acesso em 28 de novembro de 2016.

DESENVOLVIMENTO, CRISE E RESISTÊNCIA: QUAIS OS CAMINHOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL? 16

SESSÕES TEMÁTICAS
especiﬁcamente a realização de uma polí ca habitacional consistente, inclusiva e diversiﬁcada. As
pautas de reforma do instrumento, as resistências da sociedade civil em prol principalmente da
habitação, e as modiﬁcações de gestão e regulação introduzidas pela nova lei não foram
suﬁcientes para reverter à subordinação do projeto ao mercado. E nossa provocação é de que não
conseguiriam ser.
O projeto urbano, com este instrumento, torna-se refém do interesse do parceiro privado, sob
pena de se manter inerte. Esta é a diferença da OUC Água Branca para as outras operações. A
subordinação aqui não se manifesta pela construção especula va do lugar, mas pela inércia. A
Operação tem avanços posi vos importantes de regulação e gestão em prol do interesse público,
mas ou os avanços estão sempre sendo limitados pela necessidade da rentabilidade ou a
sobreposição deles acaba por paralisá-la pela falta de recursos.
Entretanto, não consideramos que o problema seja a escala dos projetos urbanos. O problema
está no instrumento, que não é neutro porque determina o modelo e o processo de
reestruturação urbana, suas prioridades e seu projeto, condicionando a produção da cidade, os
usos, formas e agentes à sua lógica de funcionamento. Lógica que exige a transformação
concentrada de territórios a par r da máxima rentabilidade do solo.
O interesse público passa então a depender dessa lógica, que o ﬁnancia. Temos assim um jogo
discursivo interessante, que apela ao pragma smo do ﬁnanciamento para legi mar o avanço das
parcerias público-privadas na cidade. O desenvolvimento imobiliário é, em tese, parceiro ou
sinônimo do desenvolvimento urbano, ou o único meio possível. Assim passa a ser incontestável e
tudo a ele deve se moldar, se adaptar, porque esta é a forma possível.
O que veriﬁcamos, entretanto, é que uma polí ca habitacional - leitura, plano, projeto e ação consistente e diversiﬁcada, com a manutenção de populações de baixa re nda em áreas centrais,
junto às regiões arrecadadoras de recurso, não contribui para a sobrevivência ﬁnanceira. Aí que
está a contradição: a parceria público-privada não equaciona o fato de que o interesse público
nem sempre é viável, nos moldes do instrumento.
Uma tendência recente das OUCs em São Paulo que começam a inves r quan dades signiﬁca vas
de recursos e esforços em ações habitacionais parece dar de novo novas esperanças quanto à
possibilidade de resolução desse impasse. Perez (2016), em trab alho muito recente, mostra que
houve um aumento percentual dos inves mentos em habitação. Nas OUCs Água Espraiada e Faria
Lima, os 7% e 8% apontados por Santoro e Macedo (2014) com dados de 2013, cresceram para
16% e 14% em 2016. Água Branca inves u depois de 20 anos seus primeiros 0,03%.
Mas sob um modelo único - novas unidades, ver calizadas e no modelo de casa própria; quando
bem localizadas, recorrem ao bom desenho de escritórios de arquite tura conceituados que
valorizam e às baixas densidades que desadensam – que não é a polí ca habitacional desejável,
mas a crível, que consegue se enquadrar. Essa lógica claramente não consegue enfrentar as
situações mais complexas de necessidade, que por vezes, extrapolam o campo habitacional e a
dimensão do bom desenho. Mas por outro lado, parece funcionar bem como indicador
quan ta vo de que as operações estão evoluindo, reservando muitos recursos e produzindo
adequados resultados para habitação. Indicador que legi ma os processos de construção desigual
da cidade que estão viabilizando, sobretudo num contexto produzido de ausência de alterna vas.
É verdade que as operações urbanas têm sido fonte importante de recursos para os cofres do
município e hoje já são a principal fonte para as polí cas habitacionais. E a projeção é que essa
parcela que ocupam só aumente, porque mesmo que cada operação des ne pouco para
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habitação, isso é muito comparado ao orçamento público em crise. Mas como arrecadam as
operações? Que cidade está sendo produzida? E ainda, nem todo o d inheiro que se arrecada é
redistribuído, e quando é, que conceito de interesse público está sendo u lizado? Este é um
conceito sempre em disputa.

Figura 4: Operações Urbanas e orçamento em São Paulo
(elaborado como com base em dados PMSP/Sehab, Caderno para Discussão
Pública PMH 2016).

Posto isso, os desaﬁos então estão relacionados, primeiro, a como ocupar os espaços de discussão
dentro do instrumento e pressionar para que as possibilidades minimamente se concre zem e
gerem impactos posi vos, ainda que isolados. É o que tentamos fazer neste trabalho. Isso, claro,
sem perder a consciência crí ca sobre o que signiﬁca este po de atuação dentro das dinâmicas
mais amplas e os problemas delas. Esse é um ponto muito importante, porque frente às
diﬁculdades co dianas e à complexidade dos problemas, as mobilizações tendem a ser cada vez
mais setoriais e de visão restrita e de curto prazo.
E então, produzir contranarra vas das operações urbanas , para pensarmos em alterna vas.
Precisamos melhor entender, ques onar e revisar os conceitos e os instrumentos pelos quais os
projetos de reestruturação urbana são implementados, e suas consequências sociais e territoriais.
A fragmentação do território, a concentração de esforços e inves mentos, o modelo hegemônico
de cidade-empresa e de mercan lização dos processos de projeto, produção, ocupação e decisão
no espaço são mesmo a única alterna va possível para o desenvolvimento urbano? Parece-nos
que insis r nesses moldes, ainda que com novas aparências, con nua levando a caminhos
conhecidos: ou a inércia resultante do fracasso ﬁnanceiro ou a construção especula va de lugares.
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ENSAIO

p o r q u e s e p e rd e u u n i d a d e s
h a b i t a c i o n a i s n o p ro j e t o
d a á re a d a ce t ?

Texto não publicado, que procura
entender os motivos da diminuição do
número de unidades habitacionais no
desenvolvimento das etapas do projeto

2016

de urbanização do Subsetor A1, na OUC
Água Branca. Apresenta também
leituras, observações, sobre algumas
decisões de projeto.

OBSERVAÇÕES

Por que se perdeu 337 unidades
habitacionais no projeto da Área da CET
ou o que houve no Subsetor A1 entre o Estudo Preliminar e o Anteprojeto
Na transição entre as etapas de estudo preliminar - projeto vencedor de concurso
público, de autoria do Estúdio 41 Arquitetos – para anteprojeto consolidado –
desenvolvido com a equipe vencedora em parceria com SP Urbanismo e Comissão
Intersecretarial – houve uma redução de 1723 unidades habitacionais para 1386
unidades. Por que isso aconteceu?
Na alteração de outubro/2016, houve um ligeiro aumento de 1386 para 1456 unidades
habitacionais.

[

ANTES, O QUE DIZ A LEI DA OUC ÁGUA BRANCA SOBRE A ÁREA DA CET?
O artigo 47 da Lei Municipal 15.893/2013 (OUC Água Branca), estabelece que
deve ser desenvolvido um plano especíco para o Subsetor A1 e dene
parâmetros numéricos para o parcelamento do solo na área, conforme categorias.
_ Sistema viário: máximo 20%
_ Áreas verdes: mínimo 40%
_ Institucional: mínimo 15%
_ Empreendimentos imobiliários: mínimo 25%, sendo que 80% da área
computável resultante deverão ter uso residencial, e 40% ser destinados à
HIS.

PORQUE A ÁREA OCUPADA POR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
DIMINUIU. COMO ASSIM?
A área destinada a empreendimentos imobiliários diminuiu. Os edifícios
habitacionais estão dentro da categoria 'empreendimentos imobiliários'. No
estudo preliminar, esta categoria ocupava 28,85% da área do subsetor. No
anteprojeto, ocupa 25,08%. Isso representa uma diminuição de 6.556,70 m² de
área ocupada: de 41.904,96 m² para 35.348,26 m². Na alteração de
outubro/2016, esta área aumentou: de 35.348,26 m² para 35.689,22 m².
O percentual de empreendimentos imobiliários não é mais exclusivo da
habitação. No estudo preliminar, a categoria „empreendimentos imobiliários era
destinada exclusivamente aos edifícios habitacionais – considerando, claro, usos
comerciais e coletivos nos térreos. No anteprojeto, o edifício do CGMI deixa de
ser considerado como 'institucional', sendo reclassicado como empreendimento
imobiliário. Portanto, além da redução da área ocupada pela categoria
„empreendimentos imobiliários, houve uma divisão do seu percentual com outro
tipo de uso.

O CGMI será um prédio administrativo “que integrará os sistemas de informação
de diversos órgãos municipais para o monitoramento da cidade e o
gerenciamento de situações de crise de forma coordenada” (Gestão Urbana).
Isso é institucional ou imobiliário? Na alteração de outubro/2016, mantido.
O CGMI cresceu. No estudo preliminar, ocupava 4.383 m² de terreno. No
anteprojeto, ocupa 7.935 m². Ou seja, além da novidade de incidir sobre o
percentual de „empreendimentos imobiliários ,o CGMI incide com mais força.
Com isso, dos 35.348,26 m² de 'empreendimentos imobiliários', 27.412,78 m² são
habitacionais. Na alteração de outubro/2016, mantido.
A área da gleba (ou seu cálculo) diminuiu (ou foi corrigido) . No estudo
preliminar, a área total do Subsetor A1 é indicada como 145.233,11 m². No
anteprojeto, 140.930,31 m². A redução é de 4.302,8 m². Na alteração de
outubro/2016, mantido.
Então, a redução real de área ocupada por habitação foi de 41.904,96 m²
para 27.412,78 m², isto é, 14.492,18 m² a menos. Na alteração de
outubro/2016, a área ocupada por habitação agora é 27.753,74 m², isto é,
14.151,22 m² a menos que o estudo preliminar, mas 340,96 m² a mais que
o anteprojeto.

EM FUNÇÃO DE QUÊ A ÁREA DE EMPREENDIMENTOS DIMINUIU?
A área de empreendimentos diminuiu em função do aumento de sistema
viário. No estudo preliminar, as vias ocupavam 12,79% da gleba. No anteprojeto,
18,78%. Isso signica um aumento de 5,99% em sistema viário, ou 8.180 m² a
mais de ruas. Na alteração de outubro/2016, o aumento de área de habitação - e
também de área institucional (8 m²) - veio em função de uma diminuição de área
para sistema viário, de 26.468,93 m² para 26.120, 52 m², ou 348,41 m² a menos.
E também por conta da criação de novas áreas institucionais. O percentual
de „institucional permaneceu quase inalterado (no estudo preliminar, 15,73%, e
no anteprojeto, 15,03%). Porém, a composição desse número sofreu mudanças.
A primeira é a saída do CGMI desta categoria, como já explicado.
E foram criadas três novas áreas institucionais, para além da Unidade de Saúde
(área institucional 2) e do Território CEU (área institucional 5). As áreas 1 e 3
ainda não tem uso denido. E área 4 é o Edifício Caio Graco, atual Espaço
Vivencial de Trânsito da CET, que foi reco nhecido pela equipe de projeto, que
decidiu sua permanência com mudança de uso, conforme demanda no processo
de discussão. Na alteração de outubro/2016, as áreas 1 e 3 aparecem como
estacionamento.
Estas novas áreas incorporadas não ocupam o mesmo espaço deixado pelo
CGMI. Ocupam mais área. Por isso, como o percentual da categoria
„institucional permanece igual,houve uma diminuição do terreno ocupado pelo

Território CEU e pela Unidade de Saúde. No estudo preliminar, o Território CEU
ocupava 14.081,11 m², e no anteprojeto ocupa 11.453,75 m². A UBS ocupava
4.386,61 m² e agora ocupa 2.697,86 m².

O QUE ESSA REDUÇÃO DE ÁREA OCUPADA REPRESENTOU EM
VOLUME CONSTRUÍDO?
O coeciente de aproveitamento nos lotes habitacionais aumentou. A
relação área construída computável/área do terreno, que é o coeciente de
aproveitamento, cresceu de 2,64 para 2,81.
É um valor médio. Cada lote habitacional tem seu próprio coeciente. O menor
coeciente é 1,97 e o maior é 4. Houve um aumento na amplitude dos valores
dos coecientes na etapa de anteprojeto, já que no estudo preliminar a variação
era menor: de 2,09 a 3,77.
E que diminuiu em função da gleba. O valor apresentado de coeciente de
aproveitamento médio foi calculado em função da área ocupada somente por
habitação. Se calculado em função da área da gleba, o coeciente de
aproveitamento habitacional é de 0,68, e o coeciente de aproveitamento sem
distinção de uso - um indicador mais justo - é de 0,97 (em ambos excluído o
sistema viário).
A taxa de ocupação também aumentou, mas também é em função da
gleba. Comparando os desenhos, certamente, TO nos lotes habitacionais
aumentou. Não é possível um comparativo numérico porque esse número não foi
oferecido no quadro de áreas das pranchas do estudo preliminar.
A taxa de ocupação é uma das principais modicações no desenho do projeto,
porque a implantação dos prédios nas quadras foi redesenhada. Os lotes
habitacionais parecem mais ocupados, já que foram excluídos os pátios internos
de quadra. E os edifícios têm alturas mais diversicadas (de térreo + 4 andares
até térreo + 16 andares), o que explica os coecientes mais elevados e variados.
Porém, como já comprovado com os cálculos e visível com os desenhos, a área
ocupada, ou taxa de ocupação de habitação, diminuiu no subsetor como um
todo.
A densidade populacional apresentada é alta, mas também é em função
dos lotes. Os valores apresentados no anteprojeto para densidade demográca
são relativamente altos para o contexto paulistano, variando entre 1.200 e 2000
habitantes por hectare. Contudo, estes valores também são calculados em
função somente da área dos lotes habitacionais.
Calculada em função da gleba, ou seja, do tecido urbano proposto, a densidade
bruta (considerada a área de vias) é de 311 hab/ha e a densidade líquida
(excluído o sistema viário) é de 382 hab/ha. Para comparação, a densidade bruta

da área urbanizada do município de São Paulo em 2005 era de 115 hab/ha
(Áreas Urbanizadas, IBGE).
E a cota parte diminuiu nos lotes, mas aumentou na gleba. A cota parte é a
área de terreno dividida pelo número de unidades. Se ela diminui, é porque mais
unidades estão sendo produzidas em menos terreno. Se aumenta, signica o
oposto.
No estudo preliminar, a cota parte média era de 24-25 m² por unidade. No
anteprojeto diminui para 21,25 m² por unidade. Mas assim como CA, TO e
densidade, a cota foi calculada em função do lote habitacional, o que não revela
que, quando considerada toda a gleba, houve aumento: de 73,67 m² de terra por
unidade, para 82,58 m² de terra por unidade (excluído sistema viário). Na
alteração de outubro/2016, houve diminuição da cota parte, nos lotes
habitacionais (19,06) e na gleba (78,85).
Portanto, apesar dos aumentos dos indicadores nos lotes habitacionais,
houve uma redução do uso habitacional no subsetor. Esta é a decisão de
projeto que melhor explica a redução no número de unidades e que não
aparece claramente nos quadros de áreas.

PORQUE HOUVE ALTERAÇÃO NO TAMANHO DOS APARTAMENTOS. COMO
ASSIM?
Todos apartamentos agora têm o mesmo tamanho. No estudo preliminar, as
três unidades habitacionais-tipo apresentadas eram todas de dois quartos, com
48 m². No texto da prancha, foi sugerida a possibilidade de variações eventuais
desses tipos para unidades maiores, de três quartos, ou menores, de um quarto,
justicada como 'variabilidade necessária'.
Na apresentação do anteprojeto foi apontado pela equipe que as 1723 unidades
propostas no projeto vencedor do concurso só eram possíveis porque alguns
apartamentos eram menores. Contudo, os desenhos/informações disponíveis
não demonstram as possibilidades de unidades maiores ou menores, nem a
proporção dessas unidades na composição do número total de apartamentos.
O abandono desta intenção de variabilidade seria então um motivo importante
para a redução no número de unidades. A equipe que elaborou o anteprojeto
defende que todas as unidades devem ter o mesmo tamanho, e apresenta novos
desenhos de apartamentos-tipo, todos com 48 ou 49 metros quadrados de área
total.
E O PROJETO MELHOROU?
O projeto melhorou em alguns aspectos, piorou em outros, e principalmente teve
modicações que, ao mesmo tempo, trazem pontos positivos e outros nem tanto.

A questão principal é que o fator determinante para a redução no número de unidades
habitacionais, que é o novo desenho das quadras, trouxe mais dano que contribuição.
Mas potencialmente acho que poderia ser bom.
A mudança na implantação dos prédios nas quadras e sua volumetria. A
proposta do anteprojeto, que vou chamar de quadra-lote, é positiva em três
sentidos: (i) Porque aumenta a densidade da quadra. Quer dizer, se ao menos
fosse mantida a área ocupada na gleba por habitação do estudo preliminar, já
teríamos uma densidade maior. Mas a mudança para quadra-lote, acompanhada
de redução da área de lote habitacional, não serviu para o aumento da
densidade do subsetor. O que é o grande prejuízo.
(ii) Por uma questão estética-simbólica. A morfologia de cidade resultante da
nova implantação tem muito mais a ver com a nossa cidade, que conhecemos. A
opção dos arquitetos quase sempre pela quadra-bloco parece carregar um
vestígio de raciocínio modernista de ordenação e solução ideal, que
desconsidera que a ocupação em lote (a nossa cidade) tem pontos estéticos
interessantes - a volumetria é muito mais variada, e as vezes imprevisível, aberta
(não tanto nesse caso, porque foi feita uma solução e duplicada).
(iii) Um outro argumento é que os espaços livres resultantes no térreo, de menor
escala do que a praça-pátio central que resulta das quadras-bloco, parecem
legais para compor um sistema com áreas livres de diversos tamanhos para
diferentes tipos de apropriação-sociabilidade-gestão, principalmente nesse lugar,
onde está sendo proposto logo ao lado parques com grandes espaços, quadras,
piscina, skate-park, praça-seca, etc.
De toda forma, acho que a quadra-bloco também tem seus pontos positivos.
Não precisa ser tão polarizado o debate, não precisa escolher um lado.
Poderíamos ter algumas quadras-lote e outras bloco no mesmo projeto
urbanístico! Faria todo sentido pensando que uma boa intenção é a diversidade
volumétrica dos prédios e tipológica dos espaços livres.
A mudança do CGMI. Trazê-lo para próximo da Marginal, substituindo uma
quadra habitacional, tem sido justicado como melhor possibilidade de entrada e
saída de veículos da CET. Fato é que os edifícios habitacionais agora estão
todos mais próximos da Avenida Marquês de São Vicente e do seu corredor de
ônibus, uxo provavelmente de maior interesse dos futuros moradores. Mas a
cidade continua distante do Rio.
O Edifício Caio Graco. O reconhecimento de seu valor enquanto patrimônio
construído no contexto do Cedec, do equívoco em excluí-lo do escopo do
concurso enquanto condição importante, e também da irracionalidade e
inviabilidade de sua demolição, já que sua preexistência permite repensarmos
seus espaços - extremamente qualicados - para novos usos comunitáriosinstitucionais.

As novas áreas institucionais. As áreas institucionais parecem uma boa
solução de ocupação dos espaços residuais resultantes das diferenças de
traçado viário e dos limites da gleba.
Os espaços livres. Talvez aqui esteja uma das principais questões. Se a praça
seca e desenho das ruas estão melhor desenvolvidos e agradáveis, os espaços
livres com vegetação tiveram um piora qualitativa e considerável, porque
encampam um discurso hipócrita de qualicação ambiental, que carrega no
termo 'área verde' - e na necessidade de muitas dessas áreas - uma expressão
naturalizada desse fetiche.
Que qualicação ambiental (ou simbólica, como pode também sugerir)
representa um bosque de espécies nativas (e a APP) nas margens de um rio
morto, reticado, isolado e ocupado por vias expressas? (Me lembra o
enriquecimento arbóreo no parque linear).
EM UM CONTEXTO URBANO E CENTRAL talvez zesse mais sentido pensar nos
espaços livres (e também nas morfologias construídas, que os denem) do
Subsetor A1 como (i) um sistema, ou seja, parte de integrante de um projeto
maior, plurifuncional (infraestrutura ambiental, social e de circulação, estruturação
territorial, referência simbólica) e necessariamente articulado, que então não
pode ser pensado em manchas-fragmentos; (ii) como ponto de partida de
intenções maiores de composição desses sistemas: seja a reconquista da várzea
do Rio Tietê para as pessoas e para a cidade, seja uma rede de espaços
públicos no projeto urbano da OUC Água Branca, que inexiste.
A homogeneidade/igualdade das unidades habitacionais. Esse tipo de
discurso soa anacrônico e descolado da intenção (recente) da gestão de pensar
políticas habitacionais menos hegemônicas e mais diversicadas - com
diferentes mecanismos de acesso, gestão e reconhecimento da pluralidade da
demanda. O desenho tem que trabalhar junto.
A superdivisão funcional. (i) Dos usos institucionais e as 'áreas verdes': os
espaços livres do CEU e das outras áreas institucionais, até que ponto são 'áreas
verdes' ou equipamentos? Um sistema de espaços livres de uso e apropriação
humanos e com funções de infraestrutura é parte ou coexiste com um sistema de
equipamentos ou espaços públicos. Qual o sentido em separá-los e como
quanticá-los no projeto de parcelamento?
(ii) Dos usos institucionais e os empreendimentos imobiliários: porque não
experimentar propostas de variedade de usos não só nos térreos mas também
nos corpos dos edifícios habitacionais? Essa pode ser uma possibilidade viável
principalmente se a ideia de reservar um número de apartamentos ou alguns
prédios para compor um parque público de locação social for levada adiante; e
considerável como fator de qualicação, na medida em diversica os usuários, os
uxos e as possibilidades de gestão compartilhada dos prédios. E porque não
HIS1 + HIS 2 + HMP?

A fuga do Rio Tietê. Fugir dos rios e das várzeas foi o que historicamente a
cidade fez, reservando aquilo que não quer ver para essas regiões - tráfego,
caminhões, vias expressas, viadutos, esgoto, favelas, depósitos, garagens,
indústrias, grandes lojas e equipamentos na escala do automóvel.
Apesar de seus objetivos redigidos, o desenho do projeto não se contrapõe a
isso, já que pouco ocupa as margens do Rio - e o anteprojeto em maior medida,
por retirar a quadra habitacional próxima e modicar o uso do parque para
contemplativo e sua morfologia para bosque - e quando é indiferente à
possibilidade de repensarmos as vias expressas marginais.
Se o Subsetor A1 é parte de um projeto mais amplo pro Rio Tietê e para a
Macroárea de Estruturação Metropolitana, e a ideia é que a várzea não seja
fundo de cidade, a cidade precisa engoli-la com morfologias de uso e ocupação
que redenam sua escala para as pessoas. Um bosque é mesmo uma frente
urbana? Que tal - ainda que isso exija uma etapa de transição inevitavelmente
conituosa - espaços livres com uso e apropriação social, e volumes construídos
multifuncionais - produção, comércio e sobretudo habitação que tornem as
margens do Rio um lugar para estar e não para transpor?
O QUE PODERIA SER ALTERNATIVA?
O problema nas reduções dos indicadores na escala da gleba é o fato de que a
densidade habitacional também se reduz, e assim se perde a oportunidade de
produzir um maior número de unidades habitacionais de interesse social em terra
pública e bem localizada.
Mas culpa não é da lei? Há uma questão de origem que é a denição, no texto
da lei da Operação Urbana, de um percentual muito grande de terreno destinado
a áreas verdes. A reversão desta questão é muito difícil e morosa, porque exigiria
uma mudança legislativa.
Mas a interpretação desses parâmetros como estão e sua tradução em decisões
de projeto poderia priorizar a construção do maior número possível de unidades
habitacionais, com qualidade arquitetônica e urbanística. Acreditamos que o
melhor aproveitamento do solo deveria ser a prioridade do projeto, uma
prioridade totalmente conciliável senão intrínseca ao outro objetivo importante,
que é a construção de um bairro qualicado, diversicado, inclusivo e
sustentável.
Ainda será um número restrito de unidades, por conta determinações em lei já
aprovada e em vigor, mas considerando as diculdades de reversão política, a
alternativa técnica é a alternativa factível. E o estudo preliminar soube lidar com
isso melhor que o anteprojeto.
Mas por que muita área verde é um ruim? Talvez precisássemos avaliar as
contribuições ambientais e urbanísticas das 'áreas verdes' não por suas
dimensões, mas por sua morfologia, suas funções e sua articulação com a
cidade.

A OUC Água Branca tem um planejamento de muitas áreas verdes próximas ao
Subsetor A1 - o percentual de 40% do próprio subsetor, o parque-praça do
Loteamento Jardim das Perdizes (já implantado), o Subsetor A2 que seria inteiro
um parque quando desocupado pelos clubes (de difícil concretização) e o
parque linear do Córrego Água Branca (em lenta discussão). Mas como estão
previstos e como têm se desenhado esses espaços, estão compondo um
conjunto de manchas-fragmentos: monofuncionais, acessórias-decorativas e
desarticuladas. Assim, muito pouco contribuem como redes de infraestruturas
para a cidade ou de espaços públicos para as pessoas.
Já que a quantidade de 'área verde' na região é um fato assegurado - enquanto
de habitação social e equipamentos públicos não é - parece mais adequado
adotar o percentual mínimo de 'área verde' no Subsetor A1 e direcionar o debate
dos espaços livres para as questões qualitativas.
Como se contrapor em projeto com as limitações dos percentuais
denidos em lei? No projeto de parcelamento do solo, principalmente.
O estudo preliminar mostra que é possível um bom projeto com muito menos
sistema viário que o máximo permitido. O percentual de área ganho com a
redução de vias pode ser redistribuído entre as outras categorias, para além de
seus valores mínimos. Nessa redistribuição, a categoria „empreendimentos
imobiliários poderia er ceber todo o excedente de área ou a menos ser priorizada.
E também na classicação dos usos por categoria, tentando enquadrar os
espaços livres componentes das áreas institucionais como „áreas verdes , e o
edifício do CGMI novamente como „institucional . Isso permitiria que a categoria
„empreendimentos imobiliários voltasse a ser exclusiva dos edifícios
habitacionais, como proposto no estudo preliminar.
Por que priorizar a área residencial? Porque a taxa de ocupação é um
parâmetro mais importante para o uso habitacional. Sobretudo habitação de
interesse social, já que os edifícios têm maiores limitações de gabarito, por conta
da gentileza da escala e das relações com a rua, e pelos custos de implantação
de elevadores.
Nos usos institucionais, pode-se ocupar menos área de terreno e construir-se
área equivalente, porque a verticalização e suas implicações de custo, uso,
gestão e qualicação urbana/paisagística são menos desfavoráveis
comparativamente à HIS, principalmente no CGMI.
Inclusive, o quadro de áreas mostra que o coeciente de aproveitamento dos
edifícios institucionais no anteprojeto não é tão alto - considerando como alto o
coeciente 4, proposto como teto no Plano Diretor Estratégico de 2014. O CA do
CGMI é 2,46, do CEU é 1,08 e da UBS é 0,5.
Mais unidades habitacionais aumentam a densidade. Maior densidade é
menor qualidade? Não! Altas ou baixas densidades podem resultar em boa ou
má qualidade urbanística. Além de uma questão numérica, a avaliação precisa

ser também de como a densidade é desenhada no espaço. As alterações no
projeto e os textos que a acompanham também concordam com isso.
"A densidade está relacionada à forma de distribuição espacial
populacional e à morfologia do conjunto edicado, de acordo com a
estratégia urbana adotada e não só à quanticação de pessoas que
habitam uma determinada área. Portanto, o aspecto subjetivo da sensação
de se habitar um lugar movimentado, dinâmico, diversicado e de grande
vitalidade vinculado ao cotidiano das pessoas deve ser levado em conta:
além de um índice, a densidade incorporou a noção de lugar."
(Gestão Urbana)
A densidade nos lotes habitacionais cresceu do estudo preliminar para o
anteprojeto e poderia ter crescido na gleba como um todo mantendo a mesma
implantação, desde que as proporções do projeto de parcelamento fossem
mantidas. Assim, teríamos mais unidades habitacionais por metro quadrado de
terra pública e com qualidade de projeto. O que motivou então as mudanças no
projeto de parcelamento?

L E VA N TA M E N T O
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Compilação dos artigos e anexos das
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Operações Urbanas Consorciadas em
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diretamente com habitação de interesse
social.

_
o que cada
operação urbana
tem a dizer
sobre habitação?
_

Operação Urbana Centro Lei Municipal 12.349/1997
_
Objetivos | artigo 2
II. Melhorar, na área objeto da Operação Urbana Centro, a qualidade de vida de seus atuais e
futuros moradores e usuários permanentes, promovendo a valorização da paisagem urbana e a
melhoria da infra-estrutura e da sua qualidade ambiental.
IV. Iniciar um processo de melhoria das condições urbanas e da qualidade de vida da área central
da cidade, especialmente dos moradores de habitações subnormais.
VII. Reforçar a diversicação de usos na área central da cidade, incentivando o uso habitacional e
atividades culturais e de lazer.
_
Diretrizes | artigo 2, parágrafo único
VIII. O incentivo à construção de habitações.
_
Responsabilidade dos empreendimentos | artigo 5, parágrafo 1
As propostas que atingirem habitações subnormais (cortiços) deverão contemplar solução do
problema habitacional de seus moradores, dentro da área da Operação Urbana Centro ou numa
faixa de 500m (quinhentos metros) envolvendo seu perímetro, sem ônus para a Prefeitura e sem
prejuízo do pagamento da contrapartida nanceira.
(em relação às propostas de adesão à OU Centro: modicações de índices urbanísticos;
transferência de potencial construtivo de imóveis tombados; regularização de construções,
reformas e ampliações; e cessão onerosa do espaço aéreo)
_
Comissão Executiva | artigo 17
Fica constituída a Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, composta por
representantes da:
1. Empresa Municipal de Urbanização - EMURB,
2. Secretaria da Habitação e do Desenvolvimento Urbano - SEHAB,
3. Secretaria Municipal de Cultura - SMC,
4. Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA,e ainda da:
5. Câmara Municipal de São Paulo,
6. Associação Comercial de São Paulo,
7. Associação dos Bancos no Estado de São Paulo - ASSOBESP,

8. Associação Viva o Centro - Sociedade Pró-Revalorização do Centro de São Paulo,
9. Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos,
10. Movimento Defenda São Paulo,
11. Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo - IAB/SP,
12. Instituto de Engenharia de São Paulo - IE,
13. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de São
Paulo, Osasco e Região,
14. Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de
São Paulo - SECOVI,sob a coordenação da primeira nomeada.
parágrafo 1. São atribuições da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro:
VII. Contribuir para a estruturação de programa de ação para a solução do problema das
habitações subnormais existentes na área da Operação Urbana Centro;

Operação Urbana Faria Lima Lei Municipal 11.732/1995
_
Objetivos | artigo 4
III. melhorar, na área objeto da Operação Urbana, a qualidade de vida de seus atuais e futuros
moradores, inclusive de habitação subnormal, e de usuários, promovendo a valorização da
paisagem urbana e a melhoria da infra-estrutura e da qualidade ambiental.
_
Diretrizes | artigo 5
V. criação de condições para ampliação da oferta de habitações multifamiliares em áreas de
melhor qualidade ambiental, de forma a possibilitar o atendimento do maior número de
interessados.
XI. provisão de Habitação de Interesse Social, melhoramentos e reurbanização em locais
denidos pelos órgãos competentes da municipalidade, destinada à população favelada
residente na área da Operação Urbana e região do seu entorno;
XII. atendimento da população residente em áreas objeto de desapropriação, interessada em
continuar morando na região, através do nanciamento para aquisição de habitações
multifamiliares já construídas ou que venham a ser construídas com recursos da Operação
Urbana;
_
Reserva de recursos | artigo 17
Fica a Empresa Municipal de Urbanização - EMURB autorizada a praticar todos os atos
necessários à realização da Operação Urbana Faria Lima, em especial o da venda de áreas
remanescentes de imóveis desapropriados, contidos no perímetro da Operação, e o da
celebração de acordos amigáveis, judicial ou extrajudicialmente, com os proprietários de imóveis
necessários à implantação de qualquer melhoramento objetivado nesta lei.
parágrafo 1. A Empresa Municipal de Urbanização - EMURB estabelecerá o Plano de Prioridades
para a implantação do Programa de Investimentos, em função dos recursos disponíveis para sua
realização e do qual o valor correspondente à 10% (dez por cento) do total das aplicações deverá
sempre ser destinado à construção de Habitações de Interesse Social e à urbanização de favelas,
em conta vinculada a esse m.
_
Programa de Investimentos| anexo 3
V. Construção de Habitações de Interesse Social, em locais denidos pelos órgãos competentes
da Municipalidade, destinadas à venda nanciada para a população favelada residente na área
da presente Operação Urbana, e na região de seu entorno, de acordo com as seguintes
prioridades de atendimento:
a) favela da Rua Coliseu

b) favela da Av. Eng. Luis Carlos Berrini e Av. Nações Unidas, localizada na faixa
destinada ao prolongamento da futura Av. Água Espraiada
c) favela do Real Parque
d) favela Panorama
VI. Construção de habitações multifamiliares para venda nanciada à população residente em
área objeto de desapropriação e que esteja interessada em continuar morando na região.
_

Operação Urbana Consorciada Faria Lima Lei Municipal 13.769/2004
_
Objetivos | artigo 4
III. melhorar, na área objeto da Operação Urbana, a qualidade de vida de seus atuais e futuros
moradores, inclusive de habitação subnormal, e de usuários, promovendo a valorização da
paisagem urbana e a melhoria da infra-estrutura e da qualidade ambiental.
_
Diretrizes | artigo 5
V. criação de condições para ampliação da oferta de habitações multifamiliares em áreas de
melhor qualidade ambiental, de forma a possibilitar o atendimento do maior número de
interessados.
XI. provisão de Habitação de Interesse Social, melhoramentos e reurbanização em locais
denidos pelos órgãos competentes da municipalidade, destinada à população favelada
residente na área da Operação Urbana e região do seu entorno;
XII. atendimento da população residente em áreas objeto de desapropriação, interessada em
continuar morando na região, através do nanciamento para aquisição de habitações
multifamiliares já construídas ou que venham a ser construídas com recursos da Operação
Urbana;
Parágrafo único. A provisão de habitação de interesse social poderá ser realizada por meio de
soluções habitacionais que assegurem o reassentamento da população favelada de que trata o
inciso XI deste artigo, através de:
a) carta de crédito;
b) alienação de Habitação de Interesse Social;
c) alienação de Habitação do Mercado Popular (HMP);
d) locação social;
e) outras soluções, mediante aprovação do Conselho Municipal de Habitação.
_
Grupo de Gestão | artigo 17
Fica instituído o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, coordenado
pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, contando com a participação de órgãos
municipais, de entidades representativas da sociedade civil organizada, visando a denição e
implementação do Programa de Intervenções da Operação Urbana, bem como a denição de
aplicação dos seus recursos.
Parágrafo único. O Grupo de Gestão terá a seguinte composição:
a) Empresa Municipal de Urbanização - EMURB - como coordenadora;
b) 1 (um) representante de cada uma das entidades da sociedade civil a seguir descritas:
Movimento Defenda São Paulo, IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil, IE - Instituto de
Engenharia, APEOP, SECOVI, OAB, FAU/USP, União de Movi mentos de Moradia, e
Associação de Moradores de Favelas (das favelas envolvidas nesta Operação Urbana);

c) 1 (um) representante de cada um dos órgãos públicos municipais a serem designados
pela(o) Prefeita(o), num total de 9 representantes.
_
Reserva de recursos |artigo 17
parágrafo 1. A Empresa Municipal de Urbanização - EMURB estabelecerá o Plano de Prioridades
para a implantação do Programa de Investimentos, em função dos recursos disponíveis para sua
realização e do qual o valor correspondente a 10% (dez por cento) do total das aplicações deverá
sempre ser destinado à construção de Habitações de Interesse Social e à urbanização de favelas,
em conta vinculada a esse m.
* DECRETO 56.301/2015 *
Art. 1º . Para as futuras distribuições de CEPACs, o perc entual mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total arrecadado pela Operação Urbana Consorciada Faria Lima deverá ser
destinado integralmente à produção de Habitações de Interesse Social – HIS, incluindo
desapropriações, desenvolvimento de planos, projetos e gerenciamento, urbanização de favelas,
auxílio aluguel e construção de unidades para atendimento prioritário das áreas Real Parque,
Coliseu e Panorama, em conta vinculada a esse m, até a última distribuição de CEPAC.
Parágrafo único. Para a mesma nalidade do disposto no caput deste artigo, também deverá
ser destinado o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do saldo dos recursos
existentes, apurados na data de publicação deste decreto.
_
Programa de Obras | anexo 2
V. Provisão de habitação de interesse social, melhoramento e reurbanização, nos termos do
disposto no parágrafo único do artigo 5º em locais denidos pelos órgãos competentes da
Municipalidade, destinadas à população favelada residente na área da presente Operação
Urbana, e na região de seu entorno, de acordo com as seguintes prioridades de atendimento:
Favela da Rua Coliseu
Favela do Real Parque
Favela Panorama
VI. Construção de habitações multifamiliares para venda nanciada à população residente em
área objeto de desapropriação e que esteja interessada em continuar morando na região.
_

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada Lei Municipal 13.260/2001
_
Setorização | artigo 2
Com o objetivo de tratar de forma diferenciada as desigualdades existentes na região e
privilegiando as funções urbanas relacionadas com a distribuição espacial da população, das
atividades econômicas e sociais, da oferta de infra-estrutura e de serviços urbanos, são criados
os seguintes setores:
VII – Setor ZEIS, considerado Zona Especial de Interesse Social, tendo como objetivo a
consolidação das famílias moradoras e a produção de Habitações de Interesse Social,
determinado pelos seguintes perímetros, conforme indicado na Planta n.º BE-04-7B-001:
[...] descrição dos perímetros de 36 áreas [...]
Parágrafo único. Fica assegurado aos proprietários de imóveis contidos nos perímetros descritos
nos incisos I a VII deste artigo, a opção de utilizar os benefícios concedidos nos termos desta Lei,
como alternativa às disposições da legislação de uso e ocupação do solo em vigor.
_
Programa de Intervenções | artigo 3
Art. 3º. O Programa de Intervenções, garantindo o pleno desenvolvimento urbano e preservando a
qualidade ambiental da região, tem por objetivo a complementação do sistema viário e de
transportes, priorizando o transporte coletivo, a drenagem, a oferta de espaços livres de uso
público com tratamento paisagístico e o provimento de Habitações de Interesse Social para a
população moradora em favelas atingida pelas intervenções necessárias, e será realizado através
das seguintes obras e intervenções:
I) Desapropriações para a realização das obras necessárias à implementação da Operação
Urbana Consorciada aprovada nesta Lei.
[...]
III) Implantação de unidades de Habitação de Interesse Social – HIS, melhoramentos e
reurbanização, assegurando-se o reassentamento denitivo das famílias atingidas pelas obras e
outras intervenções previstas nesta Lei, no perímetro desta Operação Urbana Consorciada.
a) Para a implantação das unidades de Habitação de Interesse Social – HIS, na forma
anteriormente prevista, a Prefeitura poderá conceder à empresa privada que construir aquelas
unidades através de quaisquer Programas de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH,
estabelecidos pela Medida Provisória n.º 2.212, de 30 de agosto de 2001, como, por exemplo, o
Programa de Arrendamento Residencial – PAR, instituído pelo Governo Federal através da Lei n.º
10.188, de 12 de fevereiro de 2.001, o valor complementar do preço do terreno estabelecido
nesses programas até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por unidade
construída.

_
Objetivos | artigo 4
A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada tem como objetivos gerais:
I. Promover a ocupação ordenada da região, segundo diretrizes urbanísticas, visando a
valorização dos espaços de vivência e uso públicos;
II. Desenvolver um programa que garanta o atendimento à população que vive em habitações
sub-normais, atingida pelas intervenções urbanísticas previstas nesta Lei, em conjunto com os
órgãos municipais, estaduais e federais competentes, com implantação de unidades de
Habitação de Interesse Social, melhoramentos e reurbanização;
_
Diretrizes por Setor | artigo 5
VII – Para os lotes localizados no SETOR ZEIS, os parâmetros de uso e ocupação do solo serão
aqueles contidos no Decreto n.º 31.601/92, que estabelece critérios para a construção de
unidades de Habitações de Interesse Social do Município, bem como legislação posterior
pertinente, obsevando-se:
a) Faixa suplementar de adequação viária para a implantação de área pública de circulação e
acessibilidade dentro dos limites dos melhoramentos previstos no artigo 28 desta Lei e de acordo
com projeto a ser desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização -EMURB;
b) faixa de 2 metros para alargamento da calçada, conforme disposto no artigo 17 desta Lei.
Art.7º. Nos Setores de implantação de Habitações de Interesse Social – HIS, no âmbito desta
Operação Urbana Consorciada, deverão ser previstos usos complementares à função
habitacional, bem como espaços públicos.
_
Grupo de Gestão | artigo 19
Fica instituído o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada,
coordenado pela Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, contando com a participação de
órgãos municipais, de entidades representativas da sociedade civil organizada, visando a
denição e implementação do Programa de Intervenções da Operação Urbana Consorciada.
§1º. O Grupo de Gestão será composto da seguinte maneira:
a) Empresa Municipal de Urbanização – EMURB;
b)1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias Municipais: SEMPLA, SF,
SMT, SMMA, SEHAB, SIURB AR/SA e AR/JA;
c) 1 (um) representante de cada uma das entidades da sociedade civil a seguir descritas:
Movimento Defenda São Paulo, IAB, Instituto de Engenharia - IE, APEOP, SECOVI, OAB,
FAU/USP, União dos Movimentos de Moradia e associação de moradores das favelas
contidas no perímetro desta Operação.

_
Gestão dos recursos| artigo 22
Os recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Água Espraiada serão administrados
pela Empresa Municipal de Urbanização – EMURB através de conta vinculada à presente
Operação, a ser regulamentada por Decreto.
§1º. Na gestão dos recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, a
Empresa Municipal de Urbanização — EMURB, transferirá para conta especíca, administrada
pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB, as quantias destinadas aos
investimentos habitacionais desta Operação Urbana Consorciada, denidos no plano de
prioridades de investimentos.
_
Reserva de recursos
* LM 15.416/2011 *
Art. 2º. O art. 22 da Lei nº 13.260, de 2001, passa a vigorar acrescido de § 5º, com a seguinte
redação:
Art. 22. § 5º. Deverão ser obrigatoriamente aplicados na construção de Habitações de Interesse
Social - HIS no mínimo 10% (dez por cento) da receita obtida com a alienação de Certicados de
Potencial Adicional de Construção - CEPAC.
* DECRETO 53.364/2012 *
Art. 41. O porcentual mínimo de 10% (dez por cento) a ser aplicado na construção de HIS,
referido no § 5º do artigo 22 da Lei nº 13.260, de 2001, acrescido pela Lei nº 15.416, de 2011,
será calculado sobre o total do valor arrecadado pela Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada, devendo ser integralmente destinado à construção de Habitações de Interesse Social HIS e à urbanização de favelas, em conta vinculada a esse m, até a última distribuição de
CEPACs.

Operação Urbana Água Branca Lei Municipal 11.774/1995
_
Objetivo Geral | artigo 2
A Operação Água Branca tem como objetivo geral promover o desenvolvimento urbano e
melhorar a qualidade de vida dos atuais e dos futuros moradores da área objetivada,
promovendo a valorização da paisagem urbana, a melhoria da infra-estrutura e da sua qualidade
ambiental.
_
Objetivos| artigo 3
A Operação Urbana Água Branca tem como objetivos especícos:
II - Construir, em locais adequados, situados dentro do perímetro de que trata o artigo 1º desta
lei, habitações para a população de baixa renda que resida na área da Operação Urbana, em
condições precárias;
_
Diretrizes Urbanísticas Gerais| artigo 4
A Operação Urbana Água Branca tem como diretrizes urbanísticas gerais:
I - Promover o adensamento e a restruturação da área, pelo estabelecimento de novos padrões
de uso e ocupação do solo, visando o controle do uso industrial, a oferta de empregos no setor
terciário e de unidades residenciais, e a produção de habitações de interesse social para
assentamento da população favelada residente no perímetro;
_
Responsabilidade dos empreendimentos | artigo 5, parágrafo 3
§ 3º - Caso as propostas envolvam áreas onde existam habitações subnormais, os proponentes
deverão incluir em seu escopo a solução do problema habitacional dos seus moradores, a ser
realizada em conjunto com o Executivo e sob sua orientação.
(em relação às propostas de adesão à OUÁgua Branca: modicações de índices urbanísticos;
regularização de construções, reformas e ampliações; e cessão onerosa do espaço aéreo)
_
Programa de Obras | anexo, quadro I
XII - Desenvolvimento do projeto, construção e nanciamento de no máximo 630 unidades
habitacionais de interesse social para a população favelada residente no interior do perímetro da
Operação Urbana;

Operação Urbana Consorciada Água Branca Lei Municipal 15.893/2013
_
Objetivos | artigo 6
A Operação Urbana Consorciada Água Branca tem os seguintes objetivos:
II - promover o incremento das atividades econômicas e o adensamento populacional, com
diferentes faixas de renda e composições familiares;
VIII - promover a melhoria das condições de habitabilidade e salubridade das moradias
subnormais do perímetro da Operação Urbana Consorciada e em seu perímetro expandido;
IX - produzir unidades habitacionais de interesse social, promover regularização fundiária e obras
de reurbanização para o atendimento da demanda habitacional de interesse social existente no
perímetro da Operação Urbana Consorciada e em seu perímetro expandido.
_
Diretrizes | artigo 7
A Operação Urbana Consorciada Água Branca tem as seguintes diretrizes:
II - promover a diversicação da produção imobiliária, visando à oferta de unidades habitacionais
para diferentes faixas de renda e composições familiares;
III - incentivar construção de empreendimentos de uso misto, empreendimentos com maior
número de unidades habitacionais e melhor aproveitamento dos terrenos;
IV - estimular a utilização de estoques de potencial adicional de construção para unidades
habitacionais incentivadas;
V - incentivar o parcelamento e a ocupação de glebas vazias e subutilizadas, garantindo a
destinação de áreas públicas e de áreas para implantação de programas habitacionais;
XVII - investir na provisão de Habitação de Interesse Social e na urbanização de assentamentos
precários no perímetro da Operação Urbana Consorciada e em seu perímetro expandido.
_
Programa de Intervenções remanescente da OU AB | artigo 8
O programa de intervenções a ser realizado com os recursos no âmbito da Operação Urbana
Água Branca instituída pela Lei nº 11.774, de 18 de maio de 1995, deverá compreender, na
seguinte ordem de prioridade:
II - construção de, no mínimo, 630 (seiscentas e trinta) unidades habitacionais de interesse social,
dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada, com atendimento preferencial dos
moradores das Favelas Aldeinha e do Sapo, incluindo a aquisição de terras para esta produção;
IV – reforma e requalicação do Conjunto Habitacional Água Branca, do Conjunto PROVER Água
Branca, do conjunto FUNAPS Água Branca e do conjunto Vila Dignidade, demarcados no Mapa
IV, Plano de Melhoramentos Públicos, incluídos os equipamentos públicos necessários;
_
Programa de Intervenções | artigo 9
O programa de intervenções da Operação Urbana Consorciada Água Branca compreende:

I - aquisição de terras e produção de Habitações de Interesse Social no perímetro da Operação
Urbana Consorciada e em seu perímetro expandido, sendo prioritário o reassentamento das
famílias atingidas pelas obras previstas no programa de intervenções no perímetro da Operação
Urbana Consorciada, atendendo até 5.000 (cinco mil) famílias;
II - reurbanização de favelas no perímetro da Operação Urbana Consorciada e em seu perímetro
expandido, observado o limite mínimo estabelecido no caput do art. 12 desta lei,conforme
Quadro IC, anexo a esta lei;
_
Reserva de Recursos | artigo 12
O percentual de 22% (vinte e dois por cento) do total dos recursos arrecadados deverão ser
destinados à construção e recuperação de Habitações de Interesse Social, reurbanização de
favelas, programas vinculados ao Plano Municipal de Habitação ou programa público de
habitação, incluindo a aquisição de terras, os serviços de apoio e custos de atendimento à
população assistida, no perímetro da Operação Urbana Consorciada e em seu perímetro
expandido.
§ 1º As famílias moradoras em habitações subnormais ou de interesse social atingidas pelas
ações do programa de intervenções deverão ter atendimento prioritário, em local apropriado e
condições adequadas, com a assistência técnica devida, e apoio emergencial, quando
necessário, adotados os instrumentos de reinserção social pertinentes, garantindo a construção
de novas moradias de interesse social dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada,
quando as moradias atingidas ali se localizem.
§ 2º As Habitações de Interesse Social de promoção pública ou privada construídas no perímetro
da Operação Urbana Consorciada e em seu perímetro expandido não consumirão os estoques
de potencial adicional de construção, nem exigirão o pagamento de outorga onerosa para a
utilização de tal potencial.
§ 3º Caso o disposto neste artigo seja cumprido por meio de mecanismos que gerem a produção
associada de outros tipos de unidade imobiliária, a destinação do percentual referido no caput
deste artigo será reservada exclusivamente para as Habitações de Interesse Social.
§ 4º No mínimo 35% (trinta e cinco por cento) dos recursos reservados nos termos do caput
deste artigo deverão ser destinados à aquisição de terras para a produção de Habitação de
Interesse Social.
_
Perímetro Expandido | artigo 13
Art. 13. Os recursos arrecadados somente poderão ser empregados no perímetro expandido
referido no art. 4º desta lei, para as seguintes nalidades:
I - provisão de Habitação de Interesse Social destinada à população moradora em habitação
subnormal, bem como os melhoramentos, regularização e a reurbanização de assentamentos
precários existentes, observando o limite mínimo estabelecido no caput do art. 12 desta lei;

_
Unidade habitacional incentivada

Denições
IX - unidade habitacional incentivada é a unidade habitacional com área privativa mínima de 45m²
(quarenta e cinco metros quadrados) e máxima de 50m² (cinquenta metros quadrados), dotada,
no máximo, de um sanitário e de uma vaga de estacionamento;

Incentivos
Art. 25. Para ns de aplicação desta lei, não serão consideradas computáveis:
I - as áreas comuns de circulação até o limite de 20% (vinte por cento) da área construída
computável de cada pavimento tipo, nos seguintes casos:
a) empreendimentos residenciais em que no mínimo 40% (quarenta por cento) da área construída
computável correspondam a unidades habitacionais incentivadas;
b) empreendimentos de uso misto em que no mínimo 40% (quarenta por cento) da área
construída computável sejam destinados a uso residencial e no mínimo 20% da área construída
computável sejam destinados a unidades habitacionais incentivadas;

Vinculação do estoque de potencial construtivo
Art. 39. Fica denido o estoque máximo de potencial adicional de construção residencial de
1.350.000m² (um milhão trezentos e cinquenta mil metros quadrados) e o estoque máximo de
potencial adicional de construção não residencial igual a 500.000m² (quinhentos mil metros
quadrados), totalizando 1.850.000m² (um milhão oitocentos e cinquenta mil metros quadrados).
§ 2º A utilização de potencial adicional de construção para usos residenciais que não
correspondam a unidades habitacionais incentivadas ca limitada a 675.000m² (seiscentos e
setenta e cinco mil metros quadrados) para todo perímetro da Operação Urbana.

Disponibilidade do estoque de potencial construtivo
Art. 46 A disponibilidade, para vinculação de CEPAC, dos estoques previstos no Quadro IV, anexo
à presente lei, seguirá o disposto neste artigo.
§ 1º Os estoques residenciais estarão sempre disponíveis para vinculação de CEPAC para
unidades habitacionais incentivadas.
§ 2º A disponibilidade dos estoques para vinculação de CEPAC a usos não residenciais ou
residenciais que não correspondam a unidades habitacionais incentivadas dependerá da prévia
ou concomitante utilização de estoque para unidades habitacionais incentivadas, na forma
estabelecida neste artigo.
§ 3º Os estoques carão disponíveis para vinculação a usos não residenciais e residenciais que
não correspondam a unidades habitacionais incentivadas na proporção de três vezes o estoque
destinado a unidades habitacionais incentivadas, de acordo com a efetiva vinculação de CEPAC
a esta última nalidade.
§ 4º O proprietário do imóvel que efetuar a vinculação de CEPAC para unidades habita cionais
incentivadas terá preferência no consumo dos estoques residenciais ou não residenciais que
tenham sido disponibilizados nos termos do § 3º deste artigo, no prazo de seis meses contados
do deferimento da vinculação, podendo ceder este direito a terceiros.
§ 5º Decorrido o prazo de seis meses do deferimento da vinculação a unidades habitacionais
incentivadas, sem que o proprietário ou alguém por ele indicado tenha apresentado pedido de
vinculação de CEPAC com aproveitamento do estoque liberado, nos te rmos do § 4º deste artigo,
este estoque deverá atender aos pedidos de vinculação de CEPAC que eventualmente tenham
sido apresentados, para usos residenciais ou não residenciais, observada a ordem cronológica
de apresentação dos pedidos, independentemente do uso pleiteado.

_
Regras para os subsetores

Subsetor A1
Art. 47. A área formada pelos imóveis situados no Subsetor A1 será objeto de plano especíco de
reurbanização a ser elaborado pela SP-Urba-nismo, ouvido o Grupo de Gestão.
§ 1º O plano de reurbanização deverá destinar, da área total de terreno, as seguintes proporções:
I - sistema viário: máximo de 20% (vinte por cento);
II - áreas verdes: mínimo de 40% (quarenta por cento);
III - áreas de uso institucional: mínimo de 15% (quinze por cento);
IV - áreas para empreendimentos imobiliários: mínimo de 25% (vinte e cinco por cento).
§ 2º O plano de reurbanização poderá implicar o reloteamento da área, nele incluído o
reposicionamento de áreas atualmente destinadas ao sistema viário, áreas verdes e institucionais.
§ 3º A totalidade dos empreendimentos imobiliários a serem implantados nas áreas referidas no
inciso IV do § 1º deste artigo deverá atender à proporção mínima de 80% da área computável
para usos residenciais e de 40% (quarenta por cento) da área computável para Habitações de
Interesse Social, conforme denido no plano especíco de reurbanização.
Art. 48. A realização do plano de reurbanização poderá ser delegada à SP-Urbanismo ou à
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, conforme regras a serem
denidas em decreto, podendo ser utilizados, para tanto, os instrumentos contratuais previstos na
legislação em vigor.
Parágrafo único. Fica o Executivo autorizado a transferir à SP-Urbanismo ou à Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, por meio de aumento de capital, os imóveis
situados no Subsetor A1.

Subsetor E2
§ 1º O projeto de reloteamento, a ser aprovado pelo órgão municipal competente, ouvida a SPUrbanismo e o Grupo de Gestão, deverá contemplar a destinação de áreas públicas, atendidas
concomitantemente as seguintes regras:
III - deverá também ser destinada área para implantação de programas habitacionais de interesse
social, com área mínima de 10% (dez por cento) do total do Subsetor E2, podendo a
Municipalidade solicitar o registro de tais áreas diretamente em nome da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB.
§ 5º A totalidade dos empreendimentos imobiliários a serem implantados nas áreas referidas no
inciso III do § 1º deste artigo deverá atender à proporção mínima de 80% da área computável
para usos residenciais e de 40% (quarenta por cento) da área computável para Habitações de
Interesse Social.
_
Grupo de Gestão | artigo 61
Fica instituído o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca, coordenado
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e secretariado pela SP-Urbanismo,
contando com a participação de órgãos municipais e de entidades representativas da sociedade
civil, visando à implementação do programa de intervenções e o monitoramento de seu
desenvolvimento.
§ 1º O Grupo de Gestão, designado pelo Prefeito, terá a seguinte composição:
I - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades municipais: Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano, SP-Urbanismo, Secretaria Municipal de lnfraestrutura
Urbana e Obras, Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Municipal de Habitação,
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Coordenação das
Subprefeituras, Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico e SP-Obras;
II - 9 (nove) representantes de entidades da sociedade civil, designados para um período de 2
(dois) anos, com a seguinte distribuição: 1 (um) representante de organizações não
governamentais com atuação na região, 1 (um) representante de entidades prossionais,
acadêmicas ou de pesquisa com atuação em questões urbanas e ambientais, 1 (um)
representante de empresários com atuação na região, 1 (um) representante dos movimentos de
moradia com atuação na região e 5 (cinco) representantes de moradores ou trabalhadores,
sendo 2 (dois) do perímetro expandido e 3 (três) do perímetro da Operação Urbana.
_
Mapeamento dos núcleos habitacionais | anexos
Quadro IC - Núcleos habitacionais a construir e requalicar no interior do perímetro e a requalicar
no perímetro expandido
>> Nome, área de abrangência, tipo de melhoramento, área aproximada (m2), nome do
perímetro, e indicação no Mapa 03, anexo
Mapa 03 - Perímetro Expandido

Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí Projeto de Lei 723/2015
_
Perímetro Expandido | artigo 2
§ 2º Os Perímetros Expandidos delimitam áreas que poderão receber recursos da OUCBT para
atendimento habitacional de interesse social, de drenagem e de mobilidade de média
capacidade, bem como intervenções complementares às ações propostas pelo PUE no âmbito
do Perímetro de Adesão.
_
Cota Parte de Terreno | artigo 3
V - Cota Parte de Terreno: relação entre a área do terreno e o número de unidades habitacionais
em um determinado empreendimento, calculada proporcionalmente em relação à área destinada
ao uso residencial no caso dos empreendimentos de uso misto;
_
Objetivos | artigo 5
I - promover o adensamento populacional e o incremento das atividades econômicas, com
diversidade de faixas de renda e de atividades, de forma a aproveitar a infraestrutura instalada e a
prevista, em especial o transporte público de alta capacidade;
IX - viabilizar a implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social previstos na
legislação vigente na área de abrangência da OUCBT e, em particular, as disposições referentes
à Gleba Petrobrás assinalada no Mapa VII desta lei;
_
Diretrizes Especícas| artigo 6
I - promover o adensamento populacional e o aumento dos postos de emprego, dinamizando as
áreas com localização privilegiada, respeitadas as características originais dos bairros nos
Subsetores Lavapés, Hipódromo, Ana Neri, Sacomã, Auriverde e Anhaia Mello;
XIII - apoiar a produção de Habitação de Interesse Social – HIS, destinada a faixa 1, por meio de
fomento às associações, cooperativas e demais entidades sem ns lucrativos.
_
Cota de Solidariedade| artigo 15
Na área do Perímetro de Adesão da OUCBT, a aplicação da Cota de Solidariedade, prevista nos
artigos 111 e 112 do Plano Diretor Estratégico – Lei nº 16.050, de 2014, observará as disposições,
condições e parâmetros estabelecidos nesta lei.
§ 1º Os empreendimentos com área construída computável superior a 20.000m² (vinte mil metros
quadrados) cam obrigados a destinar 10% (dez por cento) da área construída computável para
HIS, destinada a atender famílias com renda entre 0 (zero) e 6 (seis) salários mínimos.
§ 2º A área construída destinada a HIS nos empreendimentos a que se refere o caput deste
artigo será considerada não computável.

§ 3º Alternativamente ao cumprimento da exigência estabelecida no caput deste artigo, o
empreendedor poderá:
I - produzir Empreendimento de Habitação de Interesse Social – EHIS com, no mínimo, a mesma
área construída exigida no caput desse artigo em outro terreno, desde que situado na área de
abrangência da OUCBT;
II - doar terreno situado na área de abrangência da OUCBT, de valor equivalente a 10% (dez por
cento) do valor da área total do terreno do empreendimento, calculado conforme Cadastro de
Valor de Terreno para ns de Outorga Onerosa;
III - depositar no fundo especíco da OUCBT o valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor
da área total do terreno, calculado conforme Cadastro de Valor de Terreno para ns de Outorga
Onerosa, destinado à aquisição de terrenos ou subsídio à produção de HIS.
§ 4º Atendida a exigência estabelecida no § 1º deste artigo, inclusive pelas alternativas previstas
em seu § 3º, o empreendimento poderá beneciar-se de acréscimo de 10% (dez por cento) na
área computável, obtida mediante o pagamento de contrapartida em CEPAC.
§ 5º Caberá ao empreendedor a comercialização das unidades habitacionais de interesse social
produzidas com área adicional nos termos do § 1º deste artigo, competindo ao Executivo
scalizar a destinação das unidades, garantido o atendimento da faixa de renda nele prevista.
Art. 36. § 3º Não se aplica ao Subsetor Teresa Cristina o disposto no artigo 15 desta lei.
Art. 38. § 2º Não se aplica aos Eixos de Qualicação Tamanduateí, Moinho Velho e Alcântara
Machado o disposto no artigo 15 desta lei.
_
Incentivos| artigo 22
Na OUCBT, são consideradas áreas não computáveis incentivadas:
I - as áreas comuns de circulação até o limite de 20% (vinte por cento) da área construída
computável de cada pavimento tipo, nos seguintes casos:
a) nos empreendimentos residenciais sujeitos à observância da Cota Parte de Terreno ou nos
situados em ZEIS;
b) nos empreendimentos de uso não residencial destinados a hotéis, escolas e hospitais ;
III - até 20% (vinte por cento) da área construída computável total destinada a Habitação de
Interesse Social ou a equipamentos públicos em empreendimentos não situados em ZEIS;
_
Zeis atingidas por melhoramentos| artigo 23
O atendimento habitacional correspondente às áreas demarcadas como ZEIS no Perímetro de
Adesão da OUCBT, que forem atingidas pelo Plano de Melhoramentos Públicos do Programa de
Intervenções desta lei, indicado em seus Mapas VIII e IX, será realizado em outros terrenos,
situados na área de abrangência da OUCBT, mas não demarcados originalmente como ZEIS,
mantidos os percentuais de área construída total por usos residenciais e não residenciais do
Quadro 4 do Plano Diretor Estratégico - Lei nº 16.050, de 2014, previstos para as ZEIS de origem.

§ 1º As famílias afetadas pela implantação do Programa de Intervenções nas ZEIS indicadas no
caput deste artigo serão atendidas nas novas áreas.
§ 2º Caberá ao Conselho Gestor e à SEHAB a aprovação da indicação dos terrenos destinados
ao atendimento habitacional previsto no caput deste artigo.
_
Glebas e lotes atingidos por melhoramentos| artigo 25
Art. 25. Os proprietários de glebas ou lotes atingidos pelos melhoramentos públicos previstos no
Programa de Intervenções indicados no Mapa VII desta lei, que protocolarem o projeto de
parcelamento no prazo de 5 (cinco) anos a partir da entrada em vigor desta lei, terão direito ao
incremento de 10% (dez por cento) do Coeciente de Aproveitamento máximo dos lotes
resultantes, tomados como referência os índices estabelecidos no Quadro 2 desta lei.
§ 2º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a pedido do proprietário e com a aprovação do
Conselho Gestor e da SEHAB, as áreas demarcadas como ZEIS poderão ser relocadas dentro do
próprio lote ou gleba, sendo a área relocada proporcional à área original, tendo em vista o quadro
de áreas resultante do parcelamento.
§ 3º Até 1/3 (um terço) da área de destinação compulsória nos termos da Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo poderá ser utilizada pela Municipalidade para ns de provisão
habitacional de interesse social.
_
Programa de Intervenções| artigo 49
Para a implementação do PUE da OUCBT, o Programa d e Intervenções compreende:
VI - a provisão habitacional de interesse social, podendo abranger:
a) a aquisição de terrenos para subsidio à produção habitacional de interesse social;
b) a alienação gratuita ou onerosa de terrenos para associações, cooperativas e demais
entidades sem ns lucrativos para a produção habitacional de interesse social;
c) a construção de unidades habitacionais;
d) a regularização fundiária;
e) a reurbanização de assentamentos precários;
f) o atendimento habitacional temporário subsidiário às ações constantes do Programa de
Intervenções da OUCBT;
g) a atualização do Sistema de Informações para Habitação Social - HABISP, limitada à
área de abrangência da OUCBT;
§ 2º Nos termos previstos nesta lei poderão ser propostas, pelo Conselho Gestor da OUCBT, o
aperfeiçoamento dos projetos constantes no Programa de Intervenções, quando de seu
detalhamento.
_
Potencial construtivo adicional para EHIS| artigo 52
Fica denido para o Perímetro de Adesão da OUCBT o potencial adicional de construção de
6.040.295m2 (seis milhões, quarenta mil, duzentos e noventa e cinco metros quadrados), dos
quais 856.548m² (oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito metros

quadrados) serão distribuídos não onerosamente e destinados exclusivamente para a
implantação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social - EHIS, nos termos do Plano
Diretor Estratégico – Lei nº 16.050, de 2014.
§ 5º O potencial adicional de construção destinado a Empreendimentos de Habitação de
Interesse Social - EHIS será utilizado mediante autorização da BTSA.
_
Reserva de recursos| artigo 59
Tendo em vista os objetivos gerais desta lei de Operação Urbana e o disposto no Plano Diretor
Estratégico – Lei nº 16.050, de 2014, ca estabelecida a destinação mínima obrigatória de parcela
dos recursos captados em sua execução, deduzidas as taxas, emolumentos e custos de
administração, de acordo com os seguintes percentuais:
I - 25% (vinte e cinco por cento) para provisão habitacional de interesse social, em ações
vinculadas aos programas públicos de habitação, compreendidas no escopo estabelecido no
Programa de Intervenções;
§ 4º As ações elencadas no inciso I do caput deste artigo devem compreender a previsão de
manutenção da população moradora, inclusive através da promoção da urbanização e
regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares ocupados pela população de
baixa renda.
_
Leitura das necessidades habitacionais a posteriori| artigo 72
Caberá a Secretaria Municipal de Habitação, em até 180 dias da promulgação desta lei, elaborar
a atualização do Sistema de Informações para Habitação Social na Cidade de São Paulo HABISP na área de abrangência da OUCBT, incluindo favelas, loteamentos irregulares, núcleos
habitacionais vulneráveis e cortiços, especialmente as condições de moradia e renda.
Parágrafo único. A atualização do HABISP poderá ser utilizada pelo Conselho Gestor para,
juntamente com o Quadro 1F e o Mapa VII desta lei, auxiliar a denição da prioridade das
intervenções referentes à provisão de habitação de interesse social da OUCBT.
_
Conselho Gestor| artigo 73
§ 2º O Conselho Gestor, nos termos do inciso XIV do caput do artigo 141 do Plano Diretor
Estratégico – Lei nº 16.050, de 2014, será designado pelo Executivo e terá a seguinte
composição:
I - 9 (nove) representantes do Poder Público, designados pelo Prefeito para um período de 2
(dois) anos, com a seguinte distribuição:
a) 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades municipais:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Secretaria Municipal de Habitação;
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; Secretaria do Governo Municipal;
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; Departamento do Patrimônio
Histórico, da Secretaria Municipal de Cultura;
b) 1 (um) representante da BTSA;

c) 2 (dois) representantes indicados entre as subprefeituras integrantes do Perímetro de
Adesão da OUCBT, a saber Subprefeitura da Sé, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente;
II - 9 (nove) representantes de entidades da sociedade civil, designados para um período de 2
(dois) anos, com a seguinte distribuição:
a) 1 (um) representante de entidades prossionais com atuação pertinente ao PIU da
OUCBT; 1 (um) representante de entidades acadêmicas ou de pesquisa com atuação
pertinente ao PIU da OUCBT; 1 (um) representante de entidades empresariais com
reconhecida atuação no Perímetro de Adesão ou nas questões pertinentes ao PIU da
OUCBT; 1 (um) representante de organizações não governamentais com reconhecida
atuação no Perímetro de Adesão da OUCBT;
b) 2 (dois) representantes do Conselho Participativo Municipal e 1 (um) representante do
Conselho Municipal de Habitação;
c) 2 (dois) representantes dos moradores ou trabalhadores da área do Perímetro de
Adesão da Operação Urbana.
Art. 74. O Conselho Gestor da OUCBT realizará o controle social da Operação Urbana, cabendolhe:
I - deliberar sobre as prioridades para implantação do Programa de Intervenções desta lei,
observadas as suas disposições, especialmente os seus artigos 1º, 7º, 25 e 59, inclusive sobre a
implantação e a aplicação dos recursos vinculados à Habitação de Interesse Social, a
implantação de equipamentos públicos e a preservação do patrimônio histórico, bem como
acerca da destinação das terras, conforme inciso II do caput do artigo 64 desta lei;
IV - acompanhar a aplicação da Cota de Solidariedade.
_
Mapeamento dos núcleos habitacionais | anexos
Quadro 1F - Favelas existentes na área da OUCBT
>> Nome, perímetro, setor e subsetor da OUCBT
>> 18 assentamentos reconhecidos
Mapa VII - Favelas existentes, Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e perímetros de ZEIS
atingidos por melhoramentos públicos na área da OUCBT.

