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Introdução

O acesso à cidade e a condições dignas 
de moradia é cada vez mais raro no proces-
so de assentamento humano em São Paulo. 
Políticas habitacionais desconexas, conivên-
cia do poder público frente ao problema, 
crescimento populacional e atuações com 
fins político-eleitorais e não sociais são al-
guns dos fatores que colaboram para o ce-
nário atual de caos em que se encontra a 
provisão de Habitação de Interesse Social.

É nesse contexto que surge a necessidade 
do reconhecimento do papel estruturador 
que a habitação possui em relação aos pro-
cessos de planejamento e desenho urbano.  

Isso posto, este trabalho tem como pre-
missa a estruturação do espaço urbano por 
meio da provisão habitacional de interesse 
social e a criação de condições básicas para 
que as pessoas vivam e convivam, com alto 
grau de qualidade, em seus bairros e cidades. 
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Contextualização | problemática habitacional urbana

O fenômeno da metrópole de São Paulo 
torna-se tema de debate de diversos autores 
(LEBRET, 1951; MELLO, 1954; MORSE, 1954; 
AZEVEDO, 1958; FERNANDES, 1960), de 
diversas áreas, por volta dos anos 50, período 
em que se nota início significativo da expansão 
territorial (MEYER, GROSTEIN, BIERMAN, 
2004, p.43) e crescimento populacional, no 
qual os resultados e conflitos de tal ocupação 
e uso começam a se fazer notar. O processo 
histórico de ocupação urbana do planalto 
paulista é apontado por MEYER, GROSTEIN 
e BIERMAN como o principal fator definidor 
da estruturação metropolitana de São Paulo.  

A expansão territorial observada a par-
tir dos anos 50 está diretamente atrelada à 
expansão demográfica, É possível observar 
que a ocupação do território não é homogê-
nea, sendo fortemente caracterizada pela se-
gregação sócio-espacial (VILLAÇA, 2001) e 
consequente formação de expressiva área de 
periferia, ocupada em sua maioria, de modo 
ilegal. (MARICATO, 1979). Nesse processo 
de ocupação do território nota-se que a popu-
lação de baixa renda se concentra na periferia 
enquanto que a de renda maior se distribui ao 
longo do setor Sudoeste (VILLAÇA, 2001). 

fo
nt

e:
 L

U
M

E 
U

SP



12 13

da RMSP como: 1. População que se deslo-
ca, em sua maioria, da periferia até o centro 
expandido e região sudoeste para trabalhar 
nessas regiões; 2. População que se desloca, 
em sua maioria, da periferia até o centro, mas 
com destino a outras regiões. Isso acontece 
porque o sistema de transportes da Metró-
pole é radial. Peguemos como exemplo uma 
pessoa que mora na Zona Leste e trabalha 
na região do ABC: utilizando os modais so-
bre trilhos, ela precisa antes ir até o Brás. 
Além disso, outro fator se coloca como de-
terminante para a proliferação da autocons-
trução: a omissão do poder público frente à 
demanda habitacional (BONDUKI, 2004).

 
A distribuição do déficit habitacional da 

RMSP por faixas de renda deixa claro que a 
fatia mais carente da população por habitação 
se concentra, de fato, em 81,2%, na faixa de 0 
a 3 salários mínimos.1 Para atender ao atual 
déficit habitacional da RMSP, o adensamen-
to da área central se coloca como alternativa 
ao crescimento da periferia, e o argumento 
se sustenta na medida em que, ao mesmo 
tempo em que se proliferam as periferias, o 
centro sofre esvaziamento,2 devido principal-
mente à saída da população de faixa de ren-
da alta e seu consequente deslocamento ao 
longo do setor Sudoeste (VILLAÇA, 2001). 

Imóveis e terrenos ociosos localizados na 
área central apresentam características ideais 
para moradia e acesso à cidade, já que são 
servidos de infraestrutura urbana, como pro-
ximidade à concentração de empregos - evi-

tando assim longos deslocamentos - e grande 
oferta de transporte público. Nesse quadro, 
nota-se a disparidade entre densidade cons-
trutiva e densidade habitacional, da qual o 
Centro é o melhor exemplo: alta densidade 
construída e baixa densidade populacio-
nal. O estoque construído do centro é uma 
importante fonte de atuação na provisão de 
habitação, à medida que a Função Social da 
Propriedade, definida no Estatuto da Cidade 
(2001) deve ser aplicada enquanto lei. Além 
disso, estão inseridos em um espaço rico 
em multiplicidade, história e urbanidade. A 
diversidade urbana tanto defendida por JA-
COBS, em Morte e Vida de Grandes Cidades. 

As ZEIS – Zonas Especial de Interesse So-
cial previstas no Plano Diretor de São Paulo 
(PDE/2002) e no Plano Regional Estratégico 
(PRE/2004), especialmente a ZEIS-3, loca-
lizadas nas áreas centrais são os locais desti-
nados para a produção de Habitação de In-
teresse Social – HIS na Lei de  Zoneamento. 
Nessas zonas são permitidos 40% de HIS, 
40% de HMP – Habitação Médio Padrão – e 
20% de outros usos.  Para estimular a cons-
trução de HIS e HMP nessas áreas que, em 
sua maioria, encontram-se em precariedade 
habitacional, o coeficiente de aproveitamen-
to é o máximo permitido no zoneamento, 
ou seja, CA = 4, podendo-se construir qua-
tro vezes a área do terreno, estímulo claro 
para a verticalização. Nos poucos exemplos 
de empreendimentos construídos em área 
de ZEIS-3, não se observa a preocupação em 
atender às especificidades que a área central 

pólos geradores e atrativos de viagens
(fonte: AUP272, Pesquisa OD 2007, PMSP)

1 Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE); Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
2007; Déficit habitacional no Brasil 2007 / Ministério das Cidades, 
Secretaria Nacional de Habitação. – Brasília, 2009, 129p. Elabora-
ção: Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações.

2 Nos últimos 10 anos, as taxas de crescimento demográfico no cen-
tro aumentaram. Em alguns distritos, como Bom Retiro, Sé, Pari, 
Brás e Cambuci, passaram de negativo para positivo, embora com 
índices ainda muito baixos. Esse fenômeno pode ser explicado, em 
parte, pela crescente procura por bairros centrais para constru-
ção de empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão, que 
se utilizam cada vez mais de grandes lotes antes industriais e hoje 
subutilizados. (fonte: Mapa Taxa de Crescimento Anual da Popu-
lação 2000-2010, prefeitura de SP, in www.prefeitura.sp.gov.br/)

A ideia de que o desenvolvimento econô-
mico estava diretamente conectado com o 
crescimento urbano (tanto territorial quanto 
populacional) também se coloca como fator 
importante no processo de expansão da me-
trópole e no seu entendimento como consti-
tuição do espaço. AZEVEDO enfatiza a ques-
tão em que o aspecto econômico é o principal 
parâmetro de avaliação do progresso. A di-
nâmica econômica era tão forte que provia 
empregos até para moradores de cidades 
vizinhas e até mesmo de todo o país – dinâ-
mica essa que se preserva até os dias de hoje. 

Socialmente, essa população, cada vez 
maior, foi se acumulando nas bordas do terri-
tório, muitas vezes ocupando áreas ambiental-
mente sensíveis, em loteamentos ilegais, sem 
acesso adequado às infraestruturas básicas 
urbanas e com uma perda significativa da sua 
qualidade de vida. Além do crescimento fre-
nético, o acesso restrito ao solo urbano princi-
palmente das áreas centrais de São Paulo não 
deixava escolha aos que não podiam pagar por 
moradia, a não ser assentar-se em condições 
ilegais e precárias (MARICATO, 1979; BON-
DUKI, 2004). Proliferam-se, mais significati-
vamente a partir da década de 50, os assenta-
mentos ilegais tanto em favelas de áreas mais 
centrais quanto em loteamentos periféricos. 

Nesse contexto, a Lei do Inquilinato 
(1942), que resultou no congelamento de alu-
guéis, foi fator determinante para a configu-
ração morfológica do território pela ótica da 
moradia. Embora tenha sido criada dentro da 

lógica de proteção ao inquilino, em época de 
grande inflação e instabilidade econômica, 
acabou resultando em redução do investi-
mento e da oferta de moradias para aluguel 
e até em expulsão dos que já alugavam deter-
minada moradia, por brechas que a própria 
lei apresentava. Na mesma época, a venda do 
lote à prestação, nas áreas periféricas, faci-
lita o acesso da população de baixa renda à 
aquisição do terreno. A idéia da propriedade 
e da estabilidade da casa própria também é 
determinante para entender tamanha difu-
são de loteamentos periféricos, ilegais ou não.  

A consolidação de bairros inteiros na 
periferia foi dada pelo fenômeno da auto-
construção, na qual o próprio morador fi-
nancia e constrói sua casa. A respeito dessa 
questão algumas observações são válidas: 
habitação como produto do supertrabalho 
do próprio morador, ou seja, trabalho sem 
remuneração (MARICATO, 1979); cons-
truções e consolidação de bairros sem in-
fraestrutura básica; população ativa econo-
micamente, porém excluída do acesso com 
qualidade à cidade e com sérios problemas 
de mobilidade, principalmente no desloca-
mento diário casa-trabalho/trabalho-casa. 

Esses problemas se configuram pela su-
perlotação do sistema existente e pela falta 
de acesso direto ao transporte público, com 
bairros inteiros muito distantes do Metrô, 
da CPTM e até mesmo de linhas de ônibus. 
Identificam-se os dois principais fluxos atu-
ais do sistema de transporte sobre trilhos 

densidade populacional 
(fonte: Pesquisa OD, 2007)

renda média familiar
(fonte: Pesquisa OD, 2007)

densidade empregos
(fonte: Pesquisa OD, 2007)
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Por meio da definição de desenvolvimento 
sustentável dada pelo Glossário da Pesquisa 
Interdepartamental LABAUT – Laboratório 
de Conforto Ambiental e Eficiência Ener-
gética do Departamento de Tecnologia da 
FAUUSP/ LABHAB – Laboratório de Habita-
ção e Assentamentos Humanos do Departa-
mento de Projeto da FAUUSP, MEC/CAPES/
PNPD, 2011, em desenvolvimento, percebe-se 
que a abordagem de conceitos como susten-
tabilidade se dá há pelo menos meio século. 

A questão da sustentabilidade, em especial, 
passa a fazer parte do cotidiano atual, sendo 
muitas vezes, banalizada. No entanto, o des-
taque aqui é uma nova abordagem de desen-
volvimento e planejamento urbano que ga-
nha cada vez mais espaço teórico. Destaques 
para o já citado Relatório Brundtland (1987); 
Agenda 21, documento que foi o principal 
resultado da Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
– UNCED/Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro 
no ano de 1992; difusão dos chamados Certi-
ficados Verdes ou Selos Verdes, como o LEED 
- Leadership in Energy and Environmental 
Design (EUA), AQUA – Alta Qualidade Am-
biental (BR), entre outros. Destaque para o 
LEED Neighbourhood Development, de 2009, 
que trata de unidades de vizinhança e não 
só de questões do edifício, como a maioria; 
e Os 8 Objetivos do Milênio da ONU, divul-
gados em 2000, dos quais destaco o sétimo: 

“Objetivo 7. 
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente:
1. Reverter a perda de recursos ambientais até 
2015;
2. Reduzir à metade, até 2015, a proporção da 
população sem acesso sustentável à água potável 
segura;
3. Melhora significativa nas vidas de pelo menos 
100 milhões de habitantes de bairros degradados” 

A relação centro-periferia na questão 
ambiental e social nas metrópoles se coloca 
como importante objeto de debate no âm-
bito do planejamento urbano contemporâ-
neo. O conflito se nota na medida em que 
os assentamentos periféricos seguem padrão 
de precariedade em áreas sensíveis e a ocu-
pação habitacional das áreas centrais sofre 
tensões sociais e de mercado. Dessa maneira, 

Nesse contexto, é da maior relevância a 
criação de parâmetros de análise morfoló-
gica do tecido urbano existente com o in-
tuito de construção de crítica sociourbana 
e ambiental à produção atual de cidade. A 
pesquisa estuda possibilidades de materia-
lização de princípios e conceitos derivados 
dessa crítica em desenho e forma urbana, 
principalmente no âmbito da habitação em 
São Paulo. Parâmetros esses que estão dire-
tamente conectados com conceitos de qua-
lidade de vida urbana e que estabelecem 
diálogo entre questões ambientais e sociais.

“cabe aprofundar o debate sobre a forma da cidade do século XXI, densidade e condições 
ambientais do assentamento nas grandes concentrações urbanas, e desenvolver alternati-
vas de desenho urbano que contemplem objetivos ambientais e sociais” (MARTINS, 2011)
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apresenta, mas sim o formato “condomínio-
-clube” que se espalha por toda a cidade cada 
vez mais intensamente, no qual torres são 
implantadas no terreno e em sua volta equi-
pamentos de lazer privado aos moradores. 

Assim, a produção de habitação no Cen-
tro, e nesse contexto se entende por Habita-
ção de Interesse Social – HIS, visa a diminuir 
o impacto sócio-ambiental da ocupação pe-
riférica atendendo tanto aos que já ali se ins-
talaram quanto aos que ainda o virão. Além 
dessa demanda, a população de baixa renda 
que hoje habita o centro em submoradias, 
principalmente em cortiços, também deve 
ser contemplada, seguindo assim a premis-
sa de não expulsão da população moradora. 
A produção habitacional nas áreas centrais 
deve visar ao atendimento da população   
moradora em condições precárias e  ao 
acréscimo de população  ao longo dos anos, 
adensando ao máximo  possível, levando 
em consideração sua infraestrutura urbana. 

As áreas ocupadas nas periferias muitas 
vezes se sobrepõem às áreas sensíveis, fragi-
lizando o meio ambiente e as condições de 
quem ali vive. Além da óbvia consequência 
da diminuição da ocupação de área de ma-
nanciais, o adensamento em áreas centrais, 
como coloca ROGERS, permite otimizar o 
consumo e distribuição de energia, água, 
alimentos, etc. e o descarte de resíduos.

 “A criação da moderna Cidade Compacta exige a rejeição do modelo de desenvolvimento mono-
funcional e a predominância do automóvel. A questão é como pensar e planejar cidades, onde as co-
munidades prosperem e a mobilidade aumente, como buscar a mobilidade do cidadão sem permi-
tir a destruição da vida comunitária pelo automóvel, além de como intensificar o uso de sistemas 
eficientes de transporte e reequilibrar o uso de nossas ruas em favor do pedestre e da comunidade.

A Cidade Compacta abrange todas essas questões. Ela cresce em volta de centros de atividades sociais e co-
merciais localizadas junto aos pontos nodais de transporte público, pontos focais, em volta dos quais, as vizi-
nhanças se desenvolvem. A Cidade Compacta é uma rede destas vizinhanças, cada uma delas com seus par-
ques e espaços públicos acomodando uma diversidade de atividades públicas e privadas, sobrepostas. (...)” 

(ROGERS, 2008, p. 38)

Dentro do mesmo contexto de discussão de cidade: 

“O debate sobre desenvolvimento sustentável e, mais tarde, sobre sustentabilidade surgiu diante da ne-
cessidade de se colocar limites ao crescimento exponencial do capitalismo, com impactos em diversas áreas: 
concentração urbana da população mundial, crescimento de grandes cidades, emissões de gases, poluição 
etc. Segundo Mulfarth (2002), apesar dos países e Organizações Mundiais terem começado a implantar me-
didas para minimizar os danos ao meio ambiente somente na última década do século XX, desde a década 
de 1960 já havia tentativas que procuravam alertar para as conseqüências das práticas de desenvolvimento 
econômico. Um marco nessa discussão foi o Relatório Brundtland, elaborado em 1987, que definiu o de-
senvolvimento sustentável como o ‘desenvolvimento econômico e social que atenda as necessidades da ge-
ração atual sem comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades’.”                                                                    

(Glossário MEC/CAPES/PNPD, 2011)
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As variáveis, requisitos e critérios so-
cioeconômicos desenvolveram-se a partir, 
principalmente, da leitura crítica de “Mor-
te e Vida das Grandes Cidades”, de Jane Ja-
cobs; do certificado americano LEED De-
velopment Neighboorhood; e da tese de 
doutorado Projeto de habitação em Favelas: 
Especificidades e parâmetros (SAMORA, 
2010). Além, é claro, do conhecimento ad-
quirido ao longo dos anos da graduação, 
nas disciplinas de planejamento urbano. 

Justificativa Exigências Humanas

A Salubridade urbana se associa direta-
mente a questões de conforto ambiental do 
edifício habitacional, como insolação e ilu-
minação adequadas e ventilação cruzada na 
edificação, proporcionando, além de conforto 
aos usuários, condições saudáveis para seu 
uso, evitando surgimento e agravamento de 
doenças. Ao mesmo tempo, a discussão sobre 
densidade populacional se associa à salubri-
dade à medida que observamos as condições 
precárias das habitações na metrópole, tanto 
na periferia quanto nos cortiços no Centro, 
nas quais há um amontoamento de pessoas 
em espaço limitado. Na verdade, o que se está 
tentando dizer é que mesmo que a habitação 
seja insolada, iluminada e ventilada adequa-
damente, ao apresentar superlotação popula-
cional estas condições estarão prejudicadas. 
E, por isso, devem ser pensadas em conjunto. 

Em questões de Conforto Térmico ex-
terno discute-se a presença de áreas verdes e 

vegetação ao longo das ruas e o consequen-
te sombreamento que estas geram, princi-
palmente no verão, quando o clima é muito 
quente. Para isso, a provisão e disponibili-
dade de espaços públicos na cidade são fun-
damentais. Além disso, qualificar os espaços 
públicos, os passeios para pedestres, e as áre-
as de convivência dos cidadãos que utilizam 
a cidade influem diretamente também no seu 
Conforto Visual. A diversidade urbana, ou 
seja, diversidade de usos, de pessoas, de espa-
ços e também arquitetônica, com edifícios de 
diversas idades, contribui para o conforto vi-
sual do pedestre. Quanto ao Conforto Acús-
tico discutem-se questões de privacidade da 
habitação em relação à rua e aos vizinhos e 
de ruído urbano interferindo no uso da ci-
dade, por meio de níveis máximos de ruído 
considerados confortáveis ao ser humano. 

Geralmente no inverno, ou mesmo em 
épocas de baixa umidade do ar em São Pau-
lo, é possível ver a olhos nu a camada de 
poluição sobre nós. Em decorrência disso, 
os noticiários falam todos os dias das doen-
ças respiratórias que se proliferam pela po-
pulação, que sofre intensamente, devido às 
intempéries e ao atendimento médico pú-
blico, que é precário. Logo, a Qualidade do 
Ar deve ser pensada em relação aos espaços 
públicos, à disponibilidade de vento e tam-
bém à configuração física dos edifícios na 
medida em que facilitem a circulação do ar. 

Em relação à Redução do Impacto Am-
biental há temas ligados à redução de ener-

gia não-renovável e geração de energias 
renováveis, ao descarte de resíduos sólidos 
orgânicos e recicláveis, e ao reuso da água 
e captação de águas pluviais. E, claro, pen-
sar nisso não é apenas uma questão prática 
de desenvolver novas tecnologias e aplicá-
-las, mas de considerar meios de transpor-
tes de massa menos poluidores, opções de 
transporte além do automóvel, cooperativas 
de reciclagem que também pensem a inser-
ção social do catador de recicláveis e a pre-
servação de áreas sensíveis e de mananciais. 

A respeito da Mobilidade Urbana, a 
questão se foca, por um lado, em redução 
do consumo de energias não-renováveis por 
meio do aumento da oferta de transporte 
público de massa e redução da frota de au-
tomóveis. Por outro, levanta a discussão da 
cidade compacta na qual os deslocamentos 
são menores e qualificados. Tanto para os ve-
ículos motorizados como para os pedestres 
e os ciclistas. Seguindo o mesmo raciocínio, 
a Acessibilidade Urbana trata das mesmas 
questões ligadas ao transporte e deslocamen-
to, mas também ao desenho acessível segun-
do determina a NBR9050 - Acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipa-
mentos urbanos (2004). Essa mesma norma 
rege as questões de Ergonomia Urbana. No 
entanto, o termo Acessibilidade se amplia 
à medida que define seu significado ligado 
ao acesso a variáveis básicas sociourbanas 
como acesso a moradia, empregos, comércio 
e serviços, a recreação e lazer, a áreas ver-
des, e a equipamentos públicos, entre outros. 

Exigências Humanas | conforto social e ambiental

Com base na Norma Internacional ISO 
6241 - Performance Standards in building – 
Principles for their preparation and factors 
to be considered (1984) e na brasileira NBR 
15.575 - Desempenho  Edificações Habita-
cionais até 5 pavimentos (2008) adotou-se o 
que se convencionou  chamar de Exigências 
Humanas - Users requeriments - , ou seja, 
itens básicos que toda e qualquer pessoa ne-
cessita para viver com qualidade de vida no 
que tange questões de  conforto ambiental, 
eficiência energética e qualidade sociourba-
na. Esse critério se sustenta diante do quadro 
atual da habitação e ocupação do território, 
que desconsidera a qualidade da própria 
habitação com seus requisitos mínimos de 
dignidade e a qualidade de vida urbana da 
população. A precariedade da vida urba-
na se evidencia pelas carências de serviços, 
equipamentos públicos, transporte público, 
entre outros, e mesmo carência da própria 
moradia, abrigando mais pessoas que o de-
vido, sendo insalubre etc. E ainda, consi-
derando que a provisão de moradia não se 
sustenta, de modo que a habitação por si só 
demanda uma série de outros usos urbanos. 

Buscou-se, então, a transferência de ques-
tões de Exigências Humanas pensadas para 
qualidade de vida na cidade envolvendo con-
dições ambientais e sociourbanas, tendo em 
vista que tanto as qualidades físicas ligadas ao 
conforto ambiental quanto as sociourbanas 
ligadas ao conforto social devem ser atendi-
das. Sob essa ótica, o significado do conceito 
de cada termo classificado como Exigências 

Humanas se desdobra e se amplia. Aqui, os 
termos conforto social e conforto ambien-
tal dialogam na medida em que propõem a 
superação de questões sociais impostas pela 
ocupação do território ao longo dos anos e 
a superação de questões físicas do ambiente. 
Ambos buscam a qualificação do espaço da 
cidade para o bom usufruto de sua população.  

A partir disso determinaram-se como 
Exigências Humanas: Salubridade (ISO 6241 
e NBR 15.575); Conforto Térmico Externo 
e Interno (ISO 6241); Conforto Visual (ISO 
6241); Conforto Acústico (ISO 6241); Qua-
lidade do Ar (ISO 6241); Segurança Urbana 
(ISO 6241); Mobilidade Urbana (ISO 6241); 
Ergonomia Urbana (ISO 6241 e NBR 15.575); 
Acessibilidade (ISO 6241 e NBR 15.575); 
e Redução do Impacto Ambiental (NBR 
15.575). Buscando desdobrar e ampliar o sig-
nificado de cada Exigência Humana, elas são 
associadas às variáveis ambientais e variáveis 
sociourbanas. Muitas vezes as variáveis pare-
cem não conversarem entre si, mas conver-
sam intimamente com a Exigência Humana 
a que se destinam. A partir disso, cada Exi-
gência associada a uma variável resulta em 
requisitos e critérios de intervenção, respon-
sáveis pelo diálogo direto com a ação urbana. 

A fim de sistematizar essas informações 
foi montada uma tabela cuja coluna central 
se coloca como espinha dorsal do projeto, ou 
seja, as Exigências Humanas. As colunas da 
esquerda se referem às questões de conforto 
social e as da direita, por sua vez, às ques-

tões de conforto ambiental. A leitura da ta-
bela se dá de acordo com o esquema abaixo. 

As fontes para formatação desta são, em 
princípio, o Laboratório de Tecnologia e Efi-
ciência Energética – LABAUT, a partir da 
tabela síntese proposta na tese de doutora-
do de Anna Cristina Miana, oritentanda da 
Profª  Drª Márcia Peinado Alucci, defendida 
em 2010. MIANA participou da análise do 
exercício de projeto “Desenho Urbano para 
o Desempenho Ambiental com Benefícios 
Socioeconômicos”, desenvolvido pelo grupo 
de pesquisadores do LABAUT FAUUSP, so-
bre a área da Luz, em São Paulo. Em sua tese, 
MIANA detalha a abordagem a partir de exi-
gências humanas relacionadas com variáveis, 
requisitos e critérios ambientais feita pelo es-
tudo. A partir da tabela de MIANA, o grupo de 
pesquisa do LABAUT desenvolveu uma nova 
tabela de forma mais ampla, considerando, 
em alguns casos, novos requisitos e critérios. 
Foi então que surgiu a necessidade, dentro 
da pesquisa interlaboratorial LABAUT/LA-
BHAB, de relacionar esses dados com requi-
sitos e critérios socioeconômicos. Assim a ta-
bela inicial foi duplicada, buscando a relação 
entre Exigências Humanas com questões so-
cioeconômicas e ambientais a um só tempo. 

Da coluna central, derivam as demais 
colunas: para a esquerda, conforto so-
cial; para a direita, conforto ambiental
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crodrenagem do local à medida em que os 
processos de infiltração e armazenamento 
das águas pluviais sejam tratados de forma 
combinada. Quanto à infiltração, mesmo 
que em solos mais pesados, como o de São 
Paulo, o manejo das águas pode ser trata-
do através da abertura de espaços para in-
filtração da água: por exemplo, através de 
jardins de chuva, canteiros pluviais, biova-
letas, lagoas pluviais e tetos-verdes, infil-
trando a água onde for possível, ao máxi-
mo (CORMIER, 2011/ CONDON, 2011). 

Em relação ao armazenamento das 
águas das grandes chuvas que causam ala-
gamentos muito rápido, são necessárias 
melhorias no sistema de microdrenagem, 
permitindo que a água seja devidamen-
te encaminhada para seu destino. Nesse 
aspecto, o tratamento do espaço livre em 
conjunto com soluções de retenção e tra-
tamento dessas águas é o ideal. Cita-se 
aqui o exemplo dos alagados construídos 
– ou wetlands – que, proporcionam “me-
lhoria da qualidade da água, retenção do es-
coamento superficial, criação de um ambiente 
que possa compensar a perda de várzeas natu-
rais em centros urbanos”1. As águas tratadas 
podem servir como água de reuso ou sim-
plesmente desaguar mais limpas no rio. 

1Relatório de readequação do sistema de drenagem da re-
gião do Parque Dom Pedro II, Hidroestúdio Engenharia, 2011, 
in  Plano Urbanístico Parque Dom Pedro II, São Paulo, 2011.
2 idem a nota 1.

“A melhoria da qualidade da água de rios e córregos urbanos depende não somente da cole-
ta e tratamento dos efluentes industriais e domésticos como também do controle e tratamento da polui-
ção difusa. Nesse ponto, um sistema de controle de escoamento superficial e de combate a enchentes que pos-
sa atuar simultaneamente como agente de melhoria da qualidade da água se torna particularmente interessante”2

Por fim, Segurança Urbana pensada por 
meio da diversidade urbana como geradora 
de confiança e afinidade entre os habitan-
tes de determinada rua ou bairro, que faria 
com que os que ali habitam ou simplesmen-
te façam uso esporádico se sentissem se-
guros, observados e protegidos (JACOBS). 
Em uma relação mais prática, o controle de 
velocidade das vias, dependendo de seus 
usos, evitaria atropelamentos e acidentes. 

Tudo o que foi discutido até aqui visa 
ao aprofundamento do entendimento do 
que se constitui como requisitos e crité-
rios de atuação na forma da cidade, sem-
pre com o objetivo de melhorar e ofere-
cer qualidade de vida aos que a habitam. 

Questões Gerais Urbanas

Além do que já foi considerado até ago-
ra no processo de intervenção no espa-
ço urbano, com foco nas exigências hu-
manas, vale levantar outras questões que 
fomentam discussões e repertório para o 
desenvolvimento de propostas embasa-
das na problemática real do espaço urbano.

A primeira delas é a mentalidade de que 
mesmo atuando dentro de um perímetro 
específico deve-se sempre considerá-lo in-
serido no tecido urbano, considerando sua 
relação direta com o entorno e suas possíveis 
conexões, ao máximo. As intervenções em 
grandes escalas, como por exemplo, grandes 
avenidas de caráter metropolitano, sempre 

geram espaços que necessitam de projetos, 
propostas ou apropriação de caráter local, 
ou seja, de pequena escala. Entender que as 
diversas escalas não devem ser tratadas sepa-
radamente, e, sim, pensadas sempre juntas, 
desde a fase de projeto, evitando conflitos 
entre grandes estruturas e o uso cotidiano. 

A diversidade de usos no espaço urba-
no gera diversidade de pessoas e de horá-
rios de uso ao longo do dia (JACOBS, 1961). 
Na região central de São Paulo, muitos dos 
espaços que fervilham durante o dia nos 
dias de semana também se esvaziam du-
rante a noite e aos finais de semana. O es-
tímulo à ocupação de usos variados, em 
diversos horários ao longo dia, gera diver-
sidade, vida nas ruas e qualidade urbana, 
evitando o tipo de comportamento atual. 

A atual produção habitacional de merca-
do, com torres isoladas em um grande lote e 
infraestrutura condominial, contribui para 
a falta de diversidade urbana. A produção 
pública, quando presente nas áreas centrais, 
tende a apresentar o mesmo caráter, embora 
sem muita ênfase na infraestrutura do tér-
reo condominial. Essa tipologia não condiz 
com a ocupação característica da região cen-
tral, cuja estrutura fundiária apresenta pe-
quenos lotes e sua ocupação geralmente não 
apresenta recuos frontais, sendo a conexão 
direta com a rua propícia ao uso comercial 
e de serviços. Logo, a negação dessa tipolo-
gia e o restauro do uso misto é o desejável.

Quanto ao acesso da população de bai-
xa renda às políticas habitacionais, nota-se 
a descontinuidade dos programas e a falta 
de política habitacional sólida envolvendo 
uma série deles e de iniciativas. O que se ob-
serva é a associação da família a programas, 
sejam eles de aluguel social, bolsa-aluguel 
ou financiamento, e o automático reconhe-
cimento de que essa família já foi atendida 
e não precisa mais da assistência do poder 
público. Entende-se que a associação de di-
versos programas, existentes e ainda por vir, 
é a melhor resposta frente à problemática 
habitacional atual e que somente uma polí-
tica habitacional consistente será capaz de 
responder à demanda que cresce a cada dia. 

Consistente também deve ser o tratamen-
to dos espaços livres e públicos da cidade. En-
tender que todo espaço livre faz parte de um 
sistema que funciona com hierarquia própria 
e responde às questões de qualidade ambien-
tal e sociocultural e, ainda, da identidade do 
local. O sistema formado, em linhas gerais, 
por grandes praças (gregárias), pequenas pra-
ças (do cotidiano) e espaços lineares (vielas, 
galerias e calçadas) permite ao pedestre e/
ou usuário usufruir da melhor forma possí-
vel desses espaços. Os elementos desse siste-
ma devem atender à demanda da população 
por espaços de convivência, de circulação e 
de lazer, e criar uma fisionomia que permita 
a construção de uma identidade própria ao 
lugar, seja ele uma grande praça ou pequena 
galeria comercial. Na gestão ambiental, os 
espaços livres podem contribuir para a mi-
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Área verde >5.000m² 
a dist.< 750m 

Área verde >1ha         
a distância < 2Km 

Área verde >10ha       
a dist. < 4Km 

(Rueda, 2006) in      
MIANA, 2010 

Disponibilidade de 
Vento 

Permeabilidade ao 
vento  

Velocidade do ar 
entre 3,5m/s e 5,0 m/s 
a H=2m do solo 
(MIANA, 2010) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

 

2 horas de sol no 
solstício de inverno  

(MIANA, 2010) 

    
Conforto 
Térmico 
Interno 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidade de 
Vento 

Permeabilidade ao 
vento no ambiente 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada  

Implantação 
considerando os 
ventos dominantes 

Ventilação Cruzada  

Ventilação Natural – 
quartos, sala e cozinha 
(LABAUT) 

Térreo comércio e 
serviços (LEED ND, 
2009) 

Diversidade Visual Diversidade Urbana 

(JACOBS) 

 
Conforto Visual 
(ISO 6241 - item 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 

Ângulo máximo de 
obstrução 

Norte | α = 45º 

NE/NO | α = 70º 

Critérios Requisitos Variável 
Sociourbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

2 horas de sol no 
solstício de inverno   

(MIANA, 2010) 

Densidade populacional 
máxima possível  

Controle da 
Densidade (cálculo 
baseado nas 
distâncias máx. de 
caminhada até 
serviços de 
transporte) 

Capacidade de 
alocar mais do que 
a população 
residente, 
atendendo parte da 
demanda 
habitacional da 
metrópole 

Adensamento 
Populacional  

 
Salubridade 

(ISO 6241 - item 
11 Hygiene 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

Disponibilidade de 
Vento 

Taxa mínima de 
Ventilação (ventilação 
higiênica) 

Método de simulação 
com aplicativo 
CFD/CFX 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada (LABAUT) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Permeabilidade ao 
vento  

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

Índice TEP  

(MONTEIRO, 2008) 

 

Áreas sombreadas – 
especialmente no 
verão 

Sombra na rua pelas 
árvores (LEED ND, 
2009) 

Sombra na rua pelas 
árvores 
(LEED ND, 2009) 

 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Massa de 
Vegetação 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

 

 
Conforto 
Térmico 
Externo 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 

Disponibilidade de 
Áreas Verdes 

Parques e Praças 

Massa de Vegetação 

Área verde >1.000m² 
a dist.< 200m 

Térreo comércio e 
serviços (LEED ND, 
2009) 

Diversidade Visual 

Diferentes tipologias  

Presença de construções 
antigas e novas  

(JACOBS, 1961) 

Diversidade 
Arquitetônica 

Diversidade Urbana 

(JACOBS) 

 
Conforto Visual 
(ISO 6241 - item 

8 Visual 
requirements) 

 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Ângulo máximo de 
obstrução 

Norte | α = 45º 

NE/NO | α = 70º 

LE/ O | α = 65º 

SE/SO | α = 63º 

(BRANDÃO, 2004) in 
MIANA, 2010 

Disponibilidade de  
Áreas Verdes 

Linha de árvores nas 
ruas 

60% das ruas devem 
ter árvores nas duas 
calçadas (LEED ND, 
2009) 

60% das ruas devem ter 
árvores nas duas calçadas 
(LEED ND, 2009) 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Disponibilidade de  
Espaços Públicos 
Qualificados 

 
Qualidade do 

Ar 
(ISO 6241 - item 

6 Air Purity 
requirements) Disponibilidade de 

Vento 
Permeabilidade ao 
vento  

Velocidade do ar 
entre 3,5m/s e 5,0 m/s 
a H=2m do solo 
(MIANA, 2010) 

    
Conforto 
Acústico 

(ISO 6241 - item 
7 Acoustical 

requirements; 
NBR 10152;  

Lei n. 13885 de 
Zoneamento 

PMSP) 
 
 
 
 

Ruído Urbano Nível máximo de 
intensidade sonora 

Nível adequado de 
ruído (NBR 10151, 
2000) 

Até 65 dB(A) entre 7h 
e 22h          

Até 45dB(A) entre 
22h e 7h 

(LABAUT) 

Área verde >5.000m² 
a dist.< 750m 

Área verde >1ha         
a distância < 2Km 

Área verde >10ha       
a dist. < 4Km 

(Rueda, 2006) in      
MIANA, 2010 

Disponibilidade de 
Vento 

Permeabilidade ao 
vento  

Velocidade do ar 
entre 3,5m/s e 5,0 m/s 
a H=2m do solo 
(MIANA, 2010) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

 

2 horas de sol no 
solstício de inverno  

(MIANA, 2010) 

    
Conforto 
Térmico 
Interno 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidade de 
Vento 

Permeabilidade ao 
vento no ambiente 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada  

Implantação 
considerando os 
ventos dominantes 

Ventilação Cruzada  

Ventilação Natural – 
quartos, sala e cozinha 
(LABAUT) 

Térreo comércio e 
serviços (LEED ND, 
2009) 

Diversidade Visual Diversidade Urbana 

(JACOBS) 

 
Conforto Visual 
(ISO 6241 - item 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 

Ângulo máximo de 
obstrução 

Norte | α = 45º 

NE/NO | α = 70º 

Critérios Requisitos Variável 
Sociourbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

2 horas de sol no 
solstício de inverno   

(MIANA, 2010) 

Densidade populacional 
máxima possível  

Controle da 
Densidade (cálculo 
baseado nas 
distâncias máx. de 
caminhada até 
serviços de 
transporte) 

Capacidade de 
alocar mais do que 
a população 
residente, 
atendendo parte da 
demanda 
habitacional da 
metrópole 

Adensamento 
Populacional  

 
Salubridade 

(ISO 6241 - item 
11 Hygiene 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

Disponibilidade de 
Vento 

Taxa mínima de 
Ventilação (ventilação 
higiênica) 

Método de simulação 
com aplicativo 
CFD/CFX 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada (LABAUT) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Permeabilidade ao 
vento  

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

Índice TEP  

(MONTEIRO, 2008) 

 

Áreas sombreadas – 
especialmente no 
verão 

Sombra na rua pelas 
árvores (LEED ND, 
2009) 

Sombra na rua pelas 
árvores 
(LEED ND, 2009) 

 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Massa de 
Vegetação 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

 

 
Conforto 
Térmico 
Externo 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 

Disponibilidade de 
Áreas Verdes 

Parques e Praças 

Massa de Vegetação 

Área verde >1.000m² 
a dist.< 200m 
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Critérios Requisitos Variável Sócio-
urbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

90% dos edifícios - 
entradas principais 
voltadas para espaço 
público e conectado com 
passeios (LEED ND, 
2009) 

 

Espaços de passeio 
qualificados para 
pedestres 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Ergonomia 
Urbana 

(ISO 6241 - itens 3 
Safety in use 

requirements, 10 
Dynamic 

requeriments e 12 
Requerimetns for the 

suitabilityof spaces 
for specific uses; 

NBR 15.575 – item 
Habitabilidade 

 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Mobiliário, 
equipamentos 
urbanos, comunicação 
visual e sinalização 
com desenho 
universal. 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos, (2004) 

Ao menos 50% das UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                  
(aprox. 5 minutos a pé) 

800m de estações de trem 
e metrô                            
(aprox. 10 minutos a pé) 

(LEED ND, 2009) 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

 

Acesso a Transporte 
Público 

 

400m de pelo menos 5 
tipos 
800m de pelo menos 7 
tipos 
Ao menos 50% das UH: à 
400m de distância de 
diversos usos – ao menos 
um de cada categoria 
(LEED ND, 2009) 

Comércios e 
Serviços 

Diversidade Urbana 

 
Acessibilidade 

(ISO 6241 - itens 
3 Safety in use 
requirements e 

10 Dynamic 
requeriments; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenho Universal Rotas acessíveis para 
pedestres; acessos e 
sinalização 

 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos (2004) 

Ao menos 50% das UH: à 
400m de distância de 
diversos usos – ao menos 
um de cada categoria 
(LEED ND, 2009) 
Proximidade do 
perímetro de projeto 
com concentração de 
encontros (LEED, ND, 
2009) 

Empregos 

Os Eq. de Recreação e 
Equipamento Públicos 
em geral devem estar a 
uma distância máx. de 
800m de pelo menos 90% 
das UH. (LEED 
ND,2009) 
Parques e praças, 
atendendo a diferentes 
horários ao longo do dia 
(JACOBS, 1961) 

Recreação e Lazer 

Equipamento 
Público 

Áreas Livres  

Ao menos 50% das UH:  
800m de escolas de 
ensino infantil e 
fundamental 
(aprox. 10 minutos a pé) 
1600m de escolas de 
ensino médio                           
(aprox. 20 minutos a pé) 
(LEED ND, 2009) 

Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios Requisitos Variável 
Sociourbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

2 horas de sol no 
solstício de inverno   

(MIANA, 2010) 

Densidade populacional 
máxima possível  

Controle da 
Densidade (cálculo 
baseado nas 
distâncias máx. de 
caminhada até 
serviços de 
transporte) 

Capacidade de 
alocar mais do que 
a população 
residente, 
atendendo parte da 
demanda 
habitacional da 
metrópole 

Adensamento 
Populacional  

 
Salubridade 

(ISO 6241 - item 
11 Hygiene 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

Disponibilidade de 
Vento 

Taxa mínima de 
Ventilação (ventilação 
higiênica) 

Método de simulação 
com aplicativo 
CFD/CFX 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada (LABAUT) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Permeabilidade ao 
vento  

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

Índice TEP  

(MONTEIRO, 2008) 

 

Áreas sombreadas – 
especialmente no 
verão 

Sombra na rua pelas 
árvores (LEED ND, 
2009) 

Sombra na rua pelas 
árvores 
(LEED ND, 2009) 

 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Massa de 
Vegetação 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

 

 
Conforto 
Térmico 
Externo 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 

Disponibilidade de 
Áreas Verdes 

Parques e Praças 

Massa de Vegetação 

Área verde >1.000m² 
a dist.< 200m 

Critérios Requisitos Variável 
Sociourbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

2 horas de sol no 
solstício de inverno   

(MIANA, 2010) 

Densidade populacional 
máxima possível  

Controle da 
Densidade (cálculo 
baseado nas 
distâncias máx. de 
caminhada até 
serviços de 
transporte) 

Capacidade de 
alocar mais do que 
a população 
residente, 
atendendo parte da 
demanda 
habitacional da 
metrópole 

Adensamento 
Populacional  

 
Salubridade 

(ISO 6241 - item 
11 Hygiene 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

Disponibilidade de 
Vento 

Taxa mínima de 
Ventilação (ventilação 
higiênica) 

Método de simulação 
com aplicativo 
CFD/CFX 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada (LABAUT) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Permeabilidade ao 
vento  

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

Índice TEP  

(MONTEIRO, 2008) 

 

Áreas sombreadas – 
especialmente no 
verão 

Sombra na rua pelas 
árvores (LEED ND, 
2009) 

Sombra na rua pelas 
árvores 
(LEED ND, 2009) 

 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Massa de 
Vegetação 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

 

 
Conforto 
Térmico 
Externo 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 

Disponibilidade de 
Áreas Verdes 

Parques e Praças 

Massa de Vegetação 

Área verde >1.000m² 
a dist.< 200m 

Ao menos 50% das UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                  
(aprox. 5 minutos a pé) 

800m de estações de trem 
e metrô                            
(aprox. 10 minutos a pé) 

(LEED ND, 2009) 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

Ciclovia com ao menos 
8km de extensão a uma 
distância de 400m do 
perímetro do projeto 

(LEED ND, 2009) 

Ciclovias  

Cidade Compacta  
Mobilidade 

Urbana 
(ISO 6241 - item 

10 Dynamic 
requirements)  

Consumo de Energia 
Não-renovável e 
Renovável 

Reduzir uso de 
transporte com 
combustíveis fósseis 

Incentivo ao uso do 
transporte público – 
reduzindo frota de 
veículos particulares 

 

Ao menos 50% das 
UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                   
(aprox. 5 minutos a 
pé) 

800m de estações de 
trem e metrô                              
(aprox. 10 minutos a 
pé) 

(LEED ND, 2009) 

 

Veloc. máx = 30 km/h 
(resid.) 

Veloc. máx = 40 km/h 
(não resid.) 

Travessia de pedestres – 
a cada 240m (LEED ND, 
2009) 

Controle de 
Velocidade nas 
ruas e ciclovias 

Disponibilidade de  
Espaços Públicos 
Qualificados 

Diversidade de usos em 
uma única rua, 
favorecendo a 
identificação de seus 
moradores usuários com 
o espaço e com as 
pessoas que dali se utiliza 
(JACOBS, 1961) 

“Olhos para rua” 
(JACOBS) 

Diversidade Urbana 

Segurança 
Urbana 

(ISO 6241 - itens 
3 Safety in use 
requirements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Critérios Requisitos Variável Sócio-
urbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

90% dos edifícios - 
entradas principais 
voltadas para espaço 
público e conectado com 
passeios (LEED ND, 
2009) 

 

Espaços de passeio 
qualificados para 
pedestres 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Ergonomia 
Urbana 

(ISO 6241 - itens 3 
Safety in use 

requirements, 10 
Dynamic 

requeriments e 12 
Requerimetns for the 

suitabilityof spaces 
for specific uses; 

NBR 15.575 – item 
Habitabilidade 

 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Mobiliário, 
equipamentos 
urbanos, comunicação 
visual e sinalização 
com desenho 
universal. 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos, (2004) 

Ao menos 50% das UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                  
(aprox. 5 minutos a pé) 

800m de estações de trem 
e metrô                            
(aprox. 10 minutos a pé) 

(LEED ND, 2009) 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

 

Acesso a Transporte 
Público 

 

400m de pelo menos 5 
tipos 
800m de pelo menos 7 
tipos 
Ao menos 50% das UH: à 
400m de distância de 
diversos usos – ao menos 
um de cada categoria 
(LEED ND, 2009) 

Comércios e 
Serviços 

Diversidade Urbana 

 
Acessibilidade 

(ISO 6241 - itens 
3 Safety in use 
requirements e 

10 Dynamic 
requeriments; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenho Universal Rotas acessíveis para 
pedestres; acessos e 
sinalização 

 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos (2004) 
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(MIANA, 2010) 

Reciclagem de 
Resíduos Sólidos 

Coleta de recicláveis 

Provisão de eco-ponto 

Ao menos 1 ecoponto  

Ao menos 1 estação 
de reciclagem (coleta, 
separação e 
armazenamento)  

(LEED ND, 2009) 

Provisão de habitação na 
área central , evitando 
expansão periférica. 
(LABHAB)  

Habitação 

 

Preservação dos 
Mananciais 

Prevenção de 
Alagamentos 

Permeabilidade do 
solo; drenagem 

Índice de 
permeabilidade 
mínimo de 30% do 
solo urbano (contra 
10% da legislação 
vigente) 

(MIANA, 2010) 
 

antigas e novas      
(JACOBS, 1961) 

Arquitetônica 

Permitir ao pedestre 
alternativas  de caminhos 
(JACOBS, 1961) 

Quadras Curtas 

Pegada Ecológica dos 
Estacionamentos 

Frente do lote livre, 
sem estacionamentos 
(LEED) 

90% dos edifícios não 
devem possuir 
garagem 

(LEED ND, 2009) 

Redução de Consumo 
de Energia não 
renovável 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

Ao menos 50% das 
UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                   
(aprox. 5 minutos a 
pé) 

800m de estações de 
trem e metrô                              
(aprox. 10 minutos a 
pé) 

(LEED ND, 2009) 

Formação de 
Cooperativas 
desenvolvimento/manute
nção da autonomia do 
trabalhador  
(LABHAB) 

Provisão de Espaço 
Físico para 
cooperativas ou 
associações de 
catadores; 

Provisão de Espaço 
Físico para 

Programas 
Assistenciais 
envolvendo os 
catadores 
individuais 
moradores de rua 
(provisão de 
residência, abrigo, 
alimentação, 
cursos de 
formação, ONGs) 

Reciclagem de 
Resíduos Sólidos 

 
Redução do 

Impacto 
Ambiental 

(ISO 6241 - itens 
4 Tightness 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 18 
Adequação 
Ambiental) 

 

Geração de Energia 
Renovável 

 Energia “limpa” via 
painéis fotovoltaicos 

15% de redução no 
consumo de energia 
das edificações do 
setor residencial 

Critérios Requisitos Variável 
Sociourbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

2 horas de sol no 
solstício de inverno   

(MIANA, 2010) 

Densidade populacional 
máxima possível  

Controle da 
Densidade (cálculo 
baseado nas 
distâncias máx. de 
caminhada até 
serviços de 
transporte) 

Capacidade de 
alocar mais do que 
a população 
residente, 
atendendo parte da 
demanda 
habitacional da 
metrópole 

Adensamento 
Populacional  

 
Salubridade 

(ISO 6241 - item 
11 Hygiene 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

Disponibilidade de 
Vento 

Taxa mínima de 
Ventilação (ventilação 
higiênica) 

Método de simulação 
com aplicativo 
CFD/CFX 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada (LABAUT) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Permeabilidade ao 
vento  

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

Índice TEP  

(MONTEIRO, 2008) 

 

Áreas sombreadas – 
especialmente no 
verão 

Sombra na rua pelas 
árvores (LEED ND, 
2009) 

Sombra na rua pelas 
árvores 
(LEED ND, 2009) 

 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Massa de 
Vegetação 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

 

 
Conforto 
Térmico 
Externo 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 

Disponibilidade de 
Áreas Verdes 

Parques e Praças 

Massa de Vegetação 

Área verde >1.000m² 
a dist.< 200m 

Referências:
- Tabela: Estrutura proposta para avaliação de desempenho ambiental do Exercício 1 (after LABAUT/Luz e Miana, 2010), vinculada ao Projeto de Pesquisa 
Edificação e desenho urbano com adensamento e qualidade ambiental: habitação de interesse social na recuperação de áreas urbanas MEC/CAPES/PNPD 
nº 02556/09-0.
- ISO6241 – Performance Standards in building: Principles for their preparation and factors to be considered, 1984.
- NBR 15.575 - Desempenho Edificações Habitacionais até 5 pavimentos, de 2008.
- LEED Neighbourhood Development 2009. Disponível em www.usgbc.org/leed/nd/. Acesso em 13/05/2011.
- Projetos de Pesquisa BR/UK e Urban-Age, ambos desenvolvidos pelo LABAUT/USP, ambos em 2007
- JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- MIANA, Anna Christina. Adensamento e Forma Urbana: Inserção de Parâmetros ambientais no processo de projeto. São Paulo, 2010. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP.
- MONTEIRO, Leonardo. Modelos preditivos de conforto térmico. São Paulo, 2008. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de PósGra-
duação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP.

antigas e novas      
(JACOBS, 1961) 

Arquitetônica 

Permitir ao pedestre 
alternativas  de caminhos 
(JACOBS, 1961) 

Quadras Curtas 

Pegada Ecológica dos 
Estacionamentos 

Frente do lote livre, 
sem estacionamentos 
(LEED) 

90% dos edifícios não 
devem possuir 
garagem 

(LEED ND, 2009) 

Redução de Consumo 
de Energia não 
renovável 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

Ao menos 50% das 
UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                   
(aprox. 5 minutos a 
pé) 

800m de estações de 
trem e metrô                              
(aprox. 10 minutos a 
pé) 

(LEED ND, 2009) 

Formação de 
Cooperativas 
desenvolvimento/manute
nção da autonomia do 
trabalhador  
(LABHAB) 

Provisão de Espaço 
Físico para 
cooperativas ou 
associações de 
catadores; 

Provisão de Espaço 
Físico para 

Programas 
Assistenciais 
envolvendo os 
catadores 
individuais 
moradores de rua 
(provisão de 
residência, abrigo, 
alimentação, 
cursos de 
formação, ONGs) 

Reciclagem de 
Resíduos Sólidos 

 
Redução do 

Impacto 
Ambiental 

(ISO 6241 - itens 
4 Tightness 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 18 
Adequação 
Ambiental) 

 

Geração de Energia 
Renovável 

 Energia “limpa” via 
painéis fotovoltaicos 

15% de redução no 
consumo de energia 
das edificações do 
setor residencial 

Proximidade do 
perímetro de projeto 
com concentração de 
encontros (LEED, ND, 
2009) 

Empregos 

Os Eq. de Recreação e 
Equipamento Públicos 
em geral devem estar a 
uma distância máx. de 
800m de pelo menos 90% 
das UH. (LEED 
ND,2009) 
Parques e praças, 
atendendo a diferentes 
horários ao longo do dia 
(JACOBS, 1961) 

Recreação e Lazer 

Equipamento 
Público 

Áreas Livres  

Ao menos 50% das UH:  
800m de escolas de 
ensino infantil e 
fundamental 
(aprox. 10 minutos a pé) 
1600m de escolas de 
ensino médio                           
(aprox. 20 minutos a pé) 
(LEED ND, 2009) 

Educação 

Diversidade de tipologias 
e renda (aluguel e venda) 

Habitação 

Hospital Público 
Unidade Básica de Saúde 
- UBS 

Saúde 

Presença de construções Diversidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Critérios Requisitos Variável Sócio-
urbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

90% dos edifícios - 
entradas principais 
voltadas para espaço 
público e conectado com 
passeios (LEED ND, 
2009) 

 

Espaços de passeio 
qualificados para 
pedestres 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Ergonomia 
Urbana 

(ISO 6241 - itens 3 
Safety in use 

requirements, 10 
Dynamic 

requeriments e 12 
Requerimetns for the 

suitabilityof spaces 
for specific uses; 

NBR 15.575 – item 
Habitabilidade 

 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Mobiliário, 
equipamentos 
urbanos, comunicação 
visual e sinalização 
com desenho 
universal. 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos, (2004) 

Ao menos 50% das UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                  
(aprox. 5 minutos a pé) 

800m de estações de trem 
e metrô                            
(aprox. 10 minutos a pé) 

(LEED ND, 2009) 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

 

Acesso a Transporte 
Público 

 

400m de pelo menos 5 
tipos 
800m de pelo menos 7 
tipos 
Ao menos 50% das UH: à 
400m de distância de 
diversos usos – ao menos 
um de cada categoria 
(LEED ND, 2009) 

Comércios e 
Serviços 

Diversidade Urbana 

 
Acessibilidade 

(ISO 6241 - itens 
3 Safety in use 
requirements e 

10 Dynamic 
requeriments; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenho Universal Rotas acessíveis para 
pedestres; acessos e 
sinalização 

 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos (2004) 

(MIANA, 2010) 

Reciclagem de 
Resíduos Sólidos 

Coleta de recicláveis 

Provisão de eco-ponto 

Ao menos 1 ecoponto  

Ao menos 1 estação 
de reciclagem (coleta, 
separação e 
armazenamento)  

(LEED ND, 2009) 

Provisão de habitação na 
área central , evitando 
expansão periférica. 
(LABHAB)  

Habitação 

 

Preservação dos 
Mananciais 

Prevenção de 
Alagamentos 

Permeabilidade do 
solo; drenagem 

Índice de 
permeabilidade 
mínimo de 30% do 
solo urbano (contra 
10% da legislação 
vigente) 

(MIANA, 2010) 
 

Critérios Requisitos Variável 
Sociourbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Horas mínimas de 
insolação na fachada 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

2 horas de sol no 
solstício de inverno   

(MIANA, 2010) 

Densidade populacional 
máxima possível  

Controle da 
Densidade (cálculo 
baseado nas 
distâncias máx. de 
caminhada até 
serviços de 
transporte) 

Capacidade de 
alocar mais do que 
a população 
residente, 
atendendo parte da 
demanda 
habitacional da 
metrópole 

Adensamento 
Populacional  

 
Salubridade 

(ISO 6241 - item 
11 Hygiene 

requirements; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

Disponibilidade de 
Vento 

Taxa mínima de 
Ventilação (ventilação 
higiênica) 

Método de simulação 
com aplicativo 
CFD/CFX 

Tipologia Lâmina – 
maior permeabilidade 
verificada (LABAUT) 

Acesso ao Sol  

Disponibilidade de 
iluminação Natural 

Efeito de 
sombreamento no 
verão 

Permeabilidade ao 
vento  

Espaços abertos sob 
exposição solar no 
inverno 

Índice TEP  

(MONTEIRO, 2008) 

 

Áreas sombreadas – 
especialmente no 
verão 

Sombra na rua pelas 
árvores (LEED ND, 
2009) 

Sombra na rua pelas 
árvores 
(LEED ND, 2009) 

 

Passeios 
qualificados para 
pedestres 

Massa de 
Vegetação 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

 

 
Conforto 
Térmico 
Externo 

(ISO 6241 - item 
5 Hygrothermal 
requirements) 

 

Disponibilidade de 
Áreas Verdes 

Parques e Praças 

Massa de Vegetação 

Área verde >1.000m² 
a dist.< 200m 

Critérios Requisitos Variável Sócio-
urbana 

Exigências 
Humanas 

Variável Ambiental Requisitos Critérios 

90% dos edifícios - 
entradas principais 
voltadas para espaço 
público e conectado com 
passeios (LEED ND, 
2009) 

 

Espaços de passeio 
qualificados para 
pedestres 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Ergonomia 
Urbana 

(ISO 6241 - itens 3 
Safety in use 

requirements, 10 
Dynamic 

requeriments e 12 
Requerimetns for the 

suitabilityof spaces 
for specific uses; 

NBR 15.575 – item 
Habitabilidade 

 

Disponibilidade de 
Espaços Públicos 
Qualificados 

Mobiliário, 
equipamentos 
urbanos, comunicação 
visual e sinalização 
com desenho 
universal. 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos, (2004) 

Ao menos 50% das UH: 

400m de pontos de 
ônibus/táxi                  
(aprox. 5 minutos a pé) 

800m de estações de trem 
e metrô                            
(aprox. 10 minutos a pé) 

(LEED ND, 2009) 

Trajetos a serem 
percorridos a pé 

 

Acesso a Transporte 
Público 

 

400m de pelo menos 5 
tipos 
800m de pelo menos 7 
tipos 
Ao menos 50% das UH: à 
400m de distância de 
diversos usos – ao menos 
um de cada categoria 
(LEED ND, 2009) 

Comércios e 
Serviços 

Diversidade Urbana 

 
Acessibilidade 

(ISO 6241 - itens 
3 Safety in use 
requirements e 

10 Dynamic 
requeriments; 
NBR 15.575 – 

item 
Habitabilidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenho Universal Rotas acessíveis para 
pedestres; acessos e 
sinalização 

 

NBR 9050 – 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos 
urbanos (2004) 
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Escolha da área de trabalho

 O primeiro passo  foi escolher uma área de 
estudo/trabalho para aplicação da teoria de-
senvolvida até aqui. Os critérios para a escolha 
foram: estar inserida em um dos 13 distritos 
centrais de São Paulo; proximidade com rede 
de transporte público de massa; se localizar 
em área de ZEIS-3, na qual a produção de HIS 
é incentivada e na qual se pressupõe presença 
de imóveis deteriorados e subutilizados. Feito 
o mapeamento espacial de todos os períme-
tros de ZEIS 3 na área central e de acordo com 
os critérios acima definidos, a ZEIS 3 - C028 
foi selecionada. A carência de investimentos 
públicos futuros em habitação, nesse períme-
tro em particular, pela CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, 
chamou ainda mais a atenção para a área. 

Localizada nos distritos da Liberdade e 
do Cambuci, a ZEIS 3 - C028 está próxima 
das estações do Metrô Liberdade, da Linha 
Azul, e Pedro II, da Linha Vermelha. Além 
disso, está a cerca de 1,5km da Praça da Sé. 
Outro ponto de interesse é a proximidade do 
perímetro com o Conjunto Residencial da 
Baixada do Carmo, projetado em 1942 pelo 
arquiteto Atílio Corrêa Lima e equipe para 
o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários - IAPIs. Desse modo, o extra-
vasamento do perímetro da área de trabalho, 
abrangendo o IAPI e as quadras mais próxi-
mas, se tornou interessante e enriquecedor. 

mapeamento preliminar 
(fonte: www.cptm.sp.gov.br, 2011/ www.metro.sp.gov.br, 2011/ PRE Sé 
e Mooca, 2004)

13 distritos  centrais                 Metrô           CPTM            

ZEIS 3                   ZEIS 3 C028

inserção urbana
(fonte: www.cptm.sp.gov.br, 2011/ www.metro.sp.gov.br, 2011/ PRE Sé 
e Mooca, 2004)

ZEIS 3 C028          metrô Liberdade         metrô Pedro II

perímetro adotado
(fonte:  PRE Sé, 2004)

           

ZEIS 3 C028          

Plano Urbano 

Após a discussão em torno dos itens bási-
cos provedores de qualidade de vida urbana 
e definição de uma metodologia de atuação 
relativa a eles, torna-se pertinente determinar 
a maneira pela qual esses critérios devem ser 
aplicados no contexto de um Plano Urbano. A 
principal premissa é a divisão do Plano em fa-
ses que contemplem questões do planejamento 
à implementação. Esquematicamente, têm-se:

Fase 0 | Aproximação 
Definido o perímetro de atuação do Plano, 

as primeiras ações devem buscar a aproxima-
ção dos profissionais e do poder público com 
o local e com a população envolvida. Para 
tanto, a promoção de audiências e consultas 
públicas, oficinas e o que mais for interessan-
te para a abertura do diálogo com moradores 
e usuários é de extrema importância para o 
embasamento de futuras propostas realistas e 
eficientes. Em paralelo, se dá o trabalho téc-

nico de levantamento geral de dados. É im-
portante destacar que tal levantamento deve 
estabelecer diálogo entre várias escalas, tra-
tando de questões de inserção metropolitana 
assim como de questões pontuais e locais.

Fase 1 | Análise + Síntese
Após o reconhecimento da situação física 

e sociourbana do local, se dá a análise des-
sa situação, segundo os requisitos e critérios 
referentes a cada variável sociourbana e am-
biental. Resultam disso, potencialidades e 
deficiências da área que, em conjunto com as 
informações recolhidas dos moradores e usu-
ários, fundamentam a produção de um deter-
minado Programa Urbano. Este, por sua vez, 
fornece base imprescindível à fase propositiva. 

Fase 2 | Proposta
Fase de definição do Plano de Massas, 

Plano de Demolições e Reformas, Desenho 

Urbano e horizonte de projeto. Durante a 
fase propositiva, o contato com a população 
não deve ser suprimido. Compartilhar as 
propostas, afinar o diálogo entre técnicos e 
usuários do espaço, é produzir conhecimen-
to tanto para os arquitetos-urbanistas como 
para a população. Assim, a apropriação do 
espaço urbano torna-se mais real e possível. 
A aprovação do Plano ao final de todo o pro-
cesso, pela própria população e pelo poder 
público, torna-se somente uma burocracia, já 
que desde o início todos estavam envolvidos. 

Fase 3 | Implementação

Em seguida, seguindo o esquema das 
fases, apresento o trabalho desenvolvido, 
assim como as questões  pertinentes à ele, 
que se configuraram ao longo do trabalho.
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1841
(fonte: PMSP)

1855
(fonte: PMSP)

1890
(fonte: PMSP)

1881
(fonte: PMSP)

1930
(fonte: SARA Brasil)

1897
(fonte: PMSP)

Fase 0 | Aproximação_leitura urbana

Evolução da Ocupação 
Baixada do Glicério

Os primeiros assentamentos da cidade de 
São Paulo estavam compreendidos no deno-
minado “triângulo”, território formado pelas 
Ruas São Bento, Direita e Quinze de No-
vembro. A partir dele que a cidade foi sendo 
ocupada. Por volta do final do século XIX, o 
deslocamento da população e consequente 
expansão do tecido urbano se direcionaram 
para oeste, já que o vale do rio Anhangabaú se 
colocava como obstáculo de mais fácil trans-
posição do que o Rio Tamanduateí e a ferrovia. 

Além das dificuldades de transposição, 
as classes mais ricas, uma burguesia então 
em formação, preferia os locais mais altos 
do sítio, associando-os a higiene e saúde, 
enquanto as  áreas de várzea eram preteri-
das, já que apresentavam inundações fre-
qüentes, não possuíam “visuais” da cidade 
e tinham pouco valor de mercado. Por esses 
motivos, nesse mesmo período, quando o 
crescimento populacional se dá exponen-
cialmente (BORIS, 1996) a presença das ca-
madas populares é expressiva, e a ocupação 
por estas, das áreas renegadas à princípio pela 
burguesia, se torna alternativa de assenta-
mento (VILLAÇA, 2001).  A implantação de 

linhas de bonde, a partir de 1900 contribui 
para  a ocupação das várzeas do Tamaduateí.  

É o caso da Baixada do Glicério , situada 
nos distritos do Cambuci e da Liberdade. A 
região não apresenta perímetro/limites de-
terminados, sendo subjetiva sua delimitação 
(INVAMOTO, 2005). Aliada aos fatores de 
expansão e ocupação já citados, a implan-
tação, na região, no atual bairro da Liber-
dade, de alguns edifícios, indica a desagre-
gação de valor sofrido pelas áreas de várzea 
e, em especial, pela Baixada do Glicério. 

“Alguns edifícios sinalizam para o desenvolvi-
mento da região, no século XVIII, com a construção 
da Câmara em 1722 na atual Praça João Mendes, a 
transferência da forca da rua Tabatinguera para o 
largo correspondente hoje à Praça da Liberdade em 
1604, a casa da pólvora em 1754, a casa de miseri-
córdia e o primeiro cemitério público, localizado en-
tre as atuais rua da Glória e rua Galvão Bueno, na 
altura da rua dos Estudantes, o qual recebeu sepul-
tamento até 1858, quando foi aberto o cemitério da 
Consolação. Tais usos, excetuando-se a Câmara, que 
estava no espaço mais contíguo à Sé, indicam a situ-
ação periférica da região” (INVAMOTO, 2005)

A partir do centro, em direção à várzea do 
Tamanduateí, a ocupação predominante era 
de chácaras e ranchos. Com o aumento da po-
pulação e demanda por terra, os proprietários 
são pressionados pelo governo a lotear e arruar 
suas propriedades ainda rurais. Desse modo: 

“A partir das últimas duas décadas do século 
XIX, a região assiste a uma intensificação no seu 
processo de ocupação, acompanhando o proces-
so geral de urbanização e crescimento decorren-
te da riqueza cafeeira” (INVAMOTO, 2005) 

 
E ainda: “(..) a área, desvalorizada em sua 

origem, seja pela várzea alagadiça, seja pelos 
usos abrigados na área da Liberdade (como o ce-
mitério para indigentes, enforcados, escravos e 
figuras marginalizadas em geral ou a Casa de 
Misericórdia que funcionava como albergue), foi 
se caracterizando como bairro pobre desde o iní-
cio do processo de urbanização, abrigando ex-
-escravos e imigrantes das mais variadas nacio-
nalidades – principalmente portugueses, italianos 
e espanhóis e da década de 30 em diante, japone-
ses, chineses e coreanos”(INVAMOTO, 2005) 
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Viaduto do Glicério
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Viaduto 31 de março

1958
(fonte: geoportal)

1974 digitalizado
(fonte: GEGRAN, CESAD)            perímetro de estudo

*essa base será usada em todos os mapas produ-
zidos no levantamento geral e na proposta

1974
(fonte: GEGRAN 1:2000. CESAD)
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Inserção Urbana

Na estrutura fundiária da área de estudo 
predomina a configuração de lotes estrei-
tos e compridos, evidenciando o destino da 
ocupação para camadas mais populares. O 
tecido urbano sofre com separações brus-
cas que se dão pela Avenida Radial Leste-
-Oeste, principalmente pela sua parte eleva-
da, e pela Avenida do Estado. A construção 
da Avenida Radial Leste-Oeste, nos anos 70, 
interrompeu quadras inteiras ao meio, res-
tando, em alguns casos, uma parte a norte 
e outra a sul. Na foto aérea de 1958 é possí-
vel notar as quadras ainda intactas. Assim, a 
comunicação direta entre a Baixada e a re-
gião central foi prejudicada, levando ainda 
em consideração que a Radial Leste-Oeste é 
uma via expressa e, por definição, não apre-
senta muitos pontos de travessia ao pedestre. 

A Avenida do Estado, por sua vez, con-
figura-se como obstáculo, assim como o 
próprio rio Tamanduateí antes de sua retifi-
cação e construção da avenida. Porém, a via 
expressa, configura-se como um obstáculo 
ainda maior. As travessias existentes são as 
passarelas que servem de acesso ao Expresso 
Tiradentes. Ambas avenidas são obras metro-
politanas,  que não fogem a regra das grandes 
estruturas que servem  ao conjunto da me-
trópole: a escala  local dos espaços produzi-
dos por elas nunca é equacionada, no projeto 
e em sua implantação, e, por isso, dificulta 
(ou até mesmo impossibilita) a apropriação. 

estrutura fundiária e transposições
(fonte: base GEGRAN)                                                                                            ponte | passarela             em nível
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Legislação

O Plano Diretor Estratégico da cidade de 
São Paulo (Lei 13.430) –  aprovado em setem-
bro de 2002 e previsto pelo Estatuto da Cida-
de (2001) – prevê a criação de Zonas Especiais 
de Interesse Social – ZEIS, as quais, segundo 
seu artigo 170, são “porções do território des-
tinadas, prioritariamente, à recuperação urba-
nística, à regularização fundiária e produção 
de Habitações de Interesse Social – HIS ou do 
Mercado Popular - HMP (...), incluindo a recu-
peração de imóveis degradados, a provisão de 
equipamentos sociais e culturais, espaços pú-
blicos, serviço e comércio de caráter local”. As-
sim, tal plano somente define os critérios para 
delimitação de perímetros sem determinar 
seus parâmetros urbanísticos de ocupação. 
A exceção é a determinação do coeficiente de 
aproveitamento, que pode chegar ao limite de 
4,0, isento de pagamento de contrapartida. 
Iniciativa clara ao adensamento construtivo. 

A Lei 13.885/2004, “estabelece normas 
complementares ao Plano Diretor Estratégi-
co, institui os Planos Regionais Estratégicos 
das Subprefeituras, dispõe sobre o Parcela-
mento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo”. Para 
ZEIS 3, destacam-se os seguintes artigos:

Art. 140 - Nas ZEIS 3, a construção de edifica-
ções, a instalação de usos e o parcelamento do 
solo deverão atender às seguintes disposições:

I - nos imóveis já edificados anteriormente à aprovação do PDE e que não se en-
quadram nos tipos estabelecidos no artigo 136 desta lei, aplicam-se conjuntamen-
te para o caso de reformas com ou sem aumento de área, com ou sem mudança de uso:
a) as exigências do quadro 2/j anexo à parte III desta lei quanto às caracterís-
ticas de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes em ZEIS 3;

II - nos imóveis que se enquadram nos tipos estabelecidos no artigo 136 desta lei, a aprovação de 
nova edificação ou de reforma, com ou sem aumento de área, com ou sem mudança de uso, deve-
rá observar a destinação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total de área construída com-
putável para HIS e HMP, garantindo o mínimo de 40% (quarenta por cento) do total de área cons-
truída computável para HIS e ficando os demais 40% (quarenta por cento) para HIS ou HMP;

III - nos imóveis que se enquadram nos tipos estabelecidos no artigo 136 desta lei, a porcentagem 
de 20% (vinte por cento) do total de área construída computável complementar àquela destinada a 
HIS, conforme disposto no inciso II do “caput” deste artigo, poderá ser destinada a outros usos, in-
clusive HMP, observadas as disposições das alíneas “a” e “b” do inciso I do “caput” deste artigo;
(...)
VI - o coeficiente de aproveitamento mínimo é 0,3 (três décimos);
VII - o coeficiente de aproveitamento básico é 1,0 (hum);
VIII - o coeficiente de aproveitamento máximo poderá atingir 4,0 (quatro);

Art. 185 - Não será exigido recuo mínimo de frente nas zonas ZM-2 e ZM-3, ZMp, ZCP, ZCL, ZCPp, 
ZCLp, ZPI e ZEIS quando no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da face de quadra em que se situa o 
imóvel esteja ocupada por edificações no alinhamento do logradouro, no levantamento aerofotográfico 
do Município de São Paulo, de 2000.

Art. 193 - Nas ZEIS, ressalvada a aplicação do decreto específico para HIS e HMP, o gabarito de altura 
máxima para as edificações será exigido apenas nos lotes com frente para vias com largura inferior a 
12,00m (doze metros), de acordo com a seguinte fórmula: (L + R) x 1,5 = H máx. onde:

L= largura da via de acesso;
R= recuo de frente;
H máx = gabarito de altura máxima da edificação.

IAPI Baixada do Carmo

Entre a ZEIS 3 C028 e o rio  Tamandua-
teí está implantado o Conjunto Residencial 
da Baixada do Carmo, projetado em 1942 
pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima e equipe 
para o Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Industriários - IAPIs. Do projeto ori-
ginal, pouco foi construído. Foi prevista a 
construção de 4.068 unidades habitacionais, 
beneficiando por volta de 55 mil pessoas,  
distribuídas em blocos de 4 e 12 pavimentos, 
com 2 dormitórios em média, podendo ser 
adaptado para 3 dormitórios, caso a família 
fosse muito grande. O partido, claramente 
moderno, é refletido através de sua implan-
tação, com edifícios em lâminas e grandes 
espaços públicos entre os blocos, dialogando 
diretamente com as superquadras de Brasília.

Infelizmente, somente 480 unidades foram 
construídas, distribuídas nos blocos de 4 an-
dares. Os espaços públicos previstos entre os 
blocos perderam sua caracterização inicial e, 
atualmente, ou foram apropriados pelos mo-
radores ou se encontram subutilizados. Par-
te do terreno foi destinada posteriormente à 
construção do edifício da Previdência Social.

Implantação projeto
Situação

Acima: Perspectiva do projeto do Conjunto (BONDUKI, 2004)

Fotos esquerda para direita: espaços entre os blocos de 4 andares apropriados como 
estacionamentos; espaços residuais subutilizados; vista do conjunto (arquivo pessoal)
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População e Densidade

O perímetro de estudo está subdividido em 
14 setores censitários, defi nidos pelo IBGE no 
Censo 2010, o que possibilitou a coleta mais 
precisa de dados sobre a população1. São no 
total 8.998 moradores distribuídos em aproxi-
madamente 64,7 hectares, resultando em den-
sidade populacional de aproximadamente 139 
habitantes por hectare (hab/ha). As maiores 
densidades estão localizadas na porção oeste, 
e não por coincidência, é nessa porção que se 
concentra a maioria dos cortiços existentes.

Segundo dados do HABISP, estão inse-
ridos nessa área 53 cortiços, com aproxi-
madamente 540 famílias no total2 e consi-
derando o tamanho médio da família (em 
pessoas) como 3,2 (SEADE, 2008), temos um 
aproximado de 1.728 pessoas encortiçadas. 

1Apenas o setor  355030849000096  abrange mais do que  o perí-
metro estudado. Assim, para ele se estimou a população da por-
ção  dentro do perímetro,  com uma simples regra de três, pela 
qual a população do setor está para sua área, assim como a popu-
lação da quadra inserida no perímetro está para a área da quadra.
2 Para  três cortiços, o HABISP não possui dados censitários. Assim, 
foi adotado  10,2 famílias/cortiço, dado do PRIH Glicério, 2002.  

fonte: Setores Censitários, Censo 2010, IBGE 

cortiços
(fonte: HABISP, 2012)

cortiços           edifi cações         áreas verdes 

Anexos a essa lei estão os Planos Regionais Estratégicos - PRE 
de cada subprefeitura. O Anexo IX é referente à subprefeitu-
ra da Sé, onde a área de estudo está inserida. Nele, destaca-se: 

Artigo 40 - São passíveis de parcelamento, edifi cação e utilização com-
pulsórios os imóveis não edifi cados, subutilizados, ou não utilizados, lo-
calizados nas ZEIS 3 demarcadas no Mapa 04 integrante deste Livro” 

fonte: site da PMSP
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Uso do Solo | Usos Reais

Nos estudos do uso do solo, as predomi-
nâncias de usos por quadras são muito claras, 
como mostra o mapeamento produzido pelo 
LUME USP. Ainda sim, julgou-se necessá-
rio entender além das predominâncias para 
traçar um perfi l mais realista da área.  Desse 
modo, o mapeamento dos usos reais do térreo 
foi de extrema importância para compreender 
as verdadeiras dinâmicas urbanas atuantes. 

Em sua maioria, os térreos são ocupados 
com funilarias, mecânicas, despachantes, 
empresas de estoque e logística, marcena-
rias, serviços que não dependem de grande 
movimento de pessoas nas ruas para con-
tinuarem funcionando. Logo, a vivacidade 

das ruas, em decorrência dos térreos co-
merciais e de serviços, é praticamente nula.

 
O “comércio do dia a dia” é escasso, com 

alguns mercadinhos, açougues e padarias. 
Não existe nenhuma farmácia no perímetro. 
As feiras de rua acontecem toda quarta-feira, 
na Rua Dr. Pedro Severiano, junto à Praça 
Antonio Caruso e todo domingo, na Rua São 
Paulo, entre as ruas Glicério e Teixeira Leite, 
continuando pela Rua Teixeira Leite até a es-
quina com a Barão de Iguapê. A importância 
desse tipo de comércio é que ele pode gerar 
laços de confi ança entre os moradores e os 
comerciantes (JACOBS,1961), já que é um lo-
cal em que se vai todo dia, se compra comida, 

remédio. É o local do encontro das vizinhas, 
do bom-dia, da troca de informações sobre 
algum assunto do bairro ou outro qualquer. 

A vida cotidiana que gera laços de con-
fi ança deve ser incentivada sempre que possí-
vel. A escassez e a pontualidade do comércio 
cotidiano revelam o que pode ser visto an-
dando pelas ruas do perímetro, com predo-
minância de trabalhadores nas ruas ao invés 
de moradores. Junto a isso, podemos arriscar 
dizer que o caráter itinerante dos ocupantes 
de cortiços do centro de São Paulo, no qual se 
mora agora e não se mora mais em um cur-
to espaço de tempo, contribui para a falta de 
identifi cação dos seus moradores com o local.

Uso do Solo Predominante
por quadra em 2004
 (fonte: LUME; A Leste do Centro, 2011)

industrial
uso especial (hotéis, hospitais., etc)
escolas
uso coletivo (teatros e clubes, etc)
comércio e serviços
residencial
perímetro de estudo

Nossa São Paulo | Desigualdade

O Movimento Nossa São Paulo, lançado 
em 2007, teve como intuito “promover inicia-
tivas que pudessem recuperar para a sociedade 
os valores do desenvolvimento sustentável, da 
ética e da democracia participativa”. O obje-
tivo maior é promover o diálogo entre popu-
lação e governo atuante, formando agenda 
e metas que visem à melhora da qualidade 
de vida de todos. Desde 2010, a organiza-
ção passa a chamar Rede Nossa São Paulo. 

Dentro dela se organizou o Observató-
rio Cidadão, no qual uma série de pesquisas 
sobre as condições de vida da população são 
desenvolvidas, gerando indicadores sociais, 
ambientais, políticos, econômicos e culturais. 
Através de análises comparativas é possível 
entender as maiores desigualdades da cidade. 
Para a área de estudo, localizada nos distritos 
do Cambuci e da Liberdade, utilizou-se os da-
dos dos dois distritos (pesquisas 2009 e 2010). 

Os dados considerados mais importantes 
são aqui destacados. Cada indicador apre-
senta uma comparação em porcentagem 
com o total da cidade e ainda a qualifi cação 
em baixa, média ou alta desigualdade – aqui 
representadas nas tabelas pelas cores verme-
lha, cinza e azul, respectivamente. A título de 
comparação, quando necessário, os distritos 
que apresentam menor desigualdade esta-
rão nas tabelas, de acordo com o indicador.

legenda
melhores índices        piores indíces       média      

1 – 0,02%-Cangaíba

-11 – 0,16%Butantã

128 – 1,94%286 – 4,04%Liberdade

53 – 0,80%0Cambuci

Nº pessoas em situação de rua Nº pessoas em situação de rua 
– pernoite em albergues

Indicador
Distrito

Assistência Social

1 – 0,02%-Cangaíba

-11 – 0,16%Butantã

128 – 1,94%286 – 4,04%Liberdade

53 – 0,80%0Cambuci

Nº pessoas em situação de rua Nº pessoas em situação de rua 
– pernoite em albergues

Indicador
Distrito

Assistência Social

8.440- 63%10 – 10,59%Sé

856.218 – 64,20%12 – 5,43%Liberdade

00Cambuci

Nº de pessoas beneficiadas 
por equipamentos municipais 

Equipamentos Culturais 
Públicos 

Indicador
Distrito

Cultura

8.440- 63%10 – 10,59%Sé

856.218 – 64,20%12 – 5,43%Liberdade

00Cambuci

Nº de pessoas beneficiadas 
por equipamentos municipais 

Equipamentos Culturais 
Públicos 

Indicador
Distrito

Cultura

100%77,75%Barra Funda

98,01%91,38%Guaianazes

92,96%52,42%Liberdade

76,24%44,12%Cambuci

EMEI  
(porcentagem atendida)

Creche 
(porcentagem atendida)

Indicador
Distrito

Educação

100%77,75%Barra Funda

98,01%91,38%Guaianazes

92,96%52,42%Liberdade

76,24%44,12%Cambuci

EMEI  
(porcentagem atendida)

Creche 
(porcentagem atendida)

Indicador
Distrito

Educação

301.703 – 7,56%Itaim Bibi

93.149 – 2,33%Sé

41.485 – 1,04%Liberdade

40.638 – 1,02%Cambuci

Nº empreogos – porcentagem em 
relação ao total da cidade

Indicador
Distrito

Emprego

301.703 – 7,56%Itaim Bibi

93.149 – 2,33%Sé

41.485 – 1,04%Liberdade

40.638 – 1,02%Cambuci

Nº empreogos – porcentagem em 
relação ao total da cidade

Indicador
Distrito

Emprego

desigualdade de empregos | distritos
(fonte: Observatório Cidadão, 2010)

Neste mapa, quanto mais clara a cor do distrito, 
mais empregos ele concentra.170Parelheiros

02.542 – 46,6%Consolação

01258 – 18,21%Liberdade

2 474 – 12,83%Cambuci

UBS/ 20 mil hab.Leitos hospitalares/ mil hab.Indicador
Distrito

Saúde

170Parelheiros

02.542 – 46,6%Consolação

01258 – 18,21%Liberdade

2 474 – 12,83%Cambuci

UBS/ 20 mil hab.Leitos hospitalares/ mil hab.Indicador
Distrito

Saúde

31 – 6,75%Jababaquara

0Liberdade

0Cambuci

Equipamento Público EsportivoIndicador
Distrito

Esporte

31 – 6,75%Jababaquara

0Liberdade

0Cambuci

Equipamento Público EsportivoIndicador
Distrito

Esporte



40 41
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Usos Reais
(fonte: Google Earth Street View)

açougue
adega
alfaiate
asilo
associação
auto-escola
auto peças
banco
banners
bar | lanchonete | restaurante
boxe
cabeleireiro
CET
conserto eletrodomésticos
dentista
despachante
disk-água
eletropaulo
escola
escola de futebol
escola Marista
escoteiros
estacionamento
ferro-velho
funilaria
imobiliária
Incubadora
INSS
joalheria
lanhouse
loja de móveis
loja de sapatos
marcenaria
material de construção

mercadinho
metais
mixagem de som
padaria
papelaria
pizzaria
polícia militar
posto de gasolina
reciclagem
religioso
residencial coletivo
residencial unifamiliar
robótica
sapataria
serralheria
sindicato
sub-estação de energia
NGA/SUS
tapeçaria
vazio
sem uso
não identifi cado*
uso misto
feiras de rua

*em geral, esses espaços estavam com as portas me-
tálicas fechadas, impossibilitando sua identifi cação
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Equipamentos Públicos

O uso institucional é notável e conta com 
os edifícios do INSS e o Núcleo de Gestão 
Assistencial da Várzea do Carmo - NGA, que 
realiza análises clínicas (patologia clínica) 
e citopatologia, assistência a portadores de 
HIV, farmácia e pequenas cirurgias.  Ainda 
na saúde, fora do perímetro,  está localizado o 
Hospital  das Clínicas Profº Dr Zeferino Vaz 
(Rua da Filgueira, a nordeste), o  Hospital do 
Servidor Público Municipal (Rua Castro Al-
ves, a sudoeste) e a UBS Cambuci (ao sul). 

A presença da cooperativa de reciclagem 
Cooperglicério nos baixos do Viaduto do Gli-
cério, e da Recifran, na Rua Barão de Iguape, 
trouxe à região um caráter próprio, no qual 
concentra quantidade signifi cativa de catado-
res (associados ou não às cooperativas), sendo 
alguns deles moradores de rua – alguns mo-
ram na rua durante a semana e retornam às 
suas casas na periferia nos fi nais de semana, 
já que, para eles, o deslocamento diário peri-
feria-centro e centro-periferia não compensa. 
Essa realidade não pode ser ignorada. Nos 
baixos do Viaduto Trinta e Um de Março, em 
uma ilha viária, está localizado o Ecoponto 
Glicério. Cabe aqui comentar que, na maioria 
das ruas do perímetro (exceto Rua Sinimbu), 
caminhões de coleta seletiva passam ao menos 
um dia na semana. Os caminhões de coleta 
domiciliar atendem o perímetro diariamente. 

Ainda nos baixos do Viaduto do Glicério 
existe um ringue de boxe com alguns apare-
lhos de ginástica e a Associação Minha Rua 
Minha Casa, que fornece assistência aos 
moradores em situação de rua, onde “diaria-
mente acontecem atividades de lazer, cultu-
ra, trabalho, cuidados pessoais, atendimento 
psicológico e prevenção do uso de álcool e de 
drogas. Em clima de mutirão entre funcioná-
rios, voluntários e povo da rua, são prepara-
das refeições, escrevem cartas, costuram-se as 
roupas maltratadas, faz-se a barba e cabelo, 
o que propicia o estabelecimento de víncu-
los, estimula a quebra de relações de depen-
dência e a recuperação de sua autonomia”.1

Destaca-se também a presença do projeto 
Incubadora de Projetos Sociais Auto-Finan-
ciados, no antigo edifício da Gráfi ca Municipal 
(1941-2005). A incubadora permite o desen-
volvimento de parceria entre a sociedade civil 
e a prefeitura na criação de projetos pilotos. 

“Atualmente o local abriga projetos sociais 
como Remanufatura de Computadores, Capa-
citação do Projeto Telecentros, Núcleo Sociam-
biental Cambuci e Telecentro Incubadora”2. 

Na mesma quadra funciona o Pólo da 
Terceira Idade do Cambuci, que promove 
uma série de atividades gratuitas relaciona-
das a saúde, bem-estar, recreação e educa-

ção à população maior de 50 anos. Na rua 
Teixeira Leite está a UCRAN - União dos 
Cantadores Repentistas e Apologistas do 
Nordeste,    na qual a cultura do repente é pra-
ticada e difundida atráves de show e eventos.    

Foi nessa região, na rua Baraão de Igua-
pê, que foi fundada, pela Madrinha Euni-
ce, em 9 de fevereriro de 1937, a primei-
ra escola de samba de São Paulo, a Unidos 
do Lavapés. Atualmente a escola está no 
Grupo 3  e  não possui mais sua quadra. 
Os ensaios são feitos nas ruas do Glicério.

 
As escolas  e creches presentes na área são 

escassas. Apenas uma EMEI - Ensino Infan-
til (251 vagas oferecidas e 244 preenchidas) 
e uma CEI (88 vagas oferecidas e preenchi-
das). Destaque para o Centro Integrado de 
Educação de Jovens e Adultos, responsável 
por cursos supletivos gratuitos, que oferece 
775 vagas  e atualmente atende 701 pessoas.  

No entorno, existem  duas CEI (212 vagas  
oferecidas e 208 preechidas),  duas EEEFM 
- Ensino Fundamental e Médio e uma única 
EMEF - Ensino Fundamental (1303 vagas 
oferecidas e 1032 preenchidas). Além disso, 
também existem dois projetos MOVA - Movi-
mento de Alfabetização de Jovens e Adultos, 
com 40 vagas oferecidas e 34 preenchidas3.     

1 http://amrmc.blogspot.com/
2 www.prefeitura.sp.gov.br/incubadora
3 O número de vagas nas escolas foi consultado no site da PMSP

Tipologia Habitacional

A população moradora se concentra na tipologia de habitação coletiva, sejam eles cor-
tiços ou IAPIs. As residências unifamiliares estão concentradas ao longo das ruas Dio-
go Vaz e Teixeira Mendes. Inclusive, na Rua Teixeira Mendes está localizada uma pe-
quena vila. Os edifícios altos, mais característicos da tipologia habitacional atualmente 
difundida pelo mercado imobiliário, também estão presentes em pequeno número, sen-
do cinco condomínios principais, quatro deles seguindo o padrão condomínio-clube.

tipos habitação
(fonte mapa: Google Earth Street View | HABISP, 2012; 
 fonte fotos:: Google Earth Street View | acervo próprio)

unifamiliar
coletiva
cortiços
vila
torres | condomínios
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Espaços Livres | Áreas Verdes

O mapeamento dos espaços livres (não 
construídos, públicos ou privados) é impor-
tante na medida em que ajuda a compreen-
der melhor as possíveis futuras conexões do 
tecido urbano através do espaço público, os 
locais onde há concentração de massa cons-
truída e os locais onde o espaço livre é mais 
generoso – incluindo a largura das ruas. O 
passo seguinte da análise é a percepção da 
quantidade e qualidade das praças existen-
tes e a arborização dessas praças e calçadas. 

Existem apenas cinco praças na área, 
sendo a maior com não mais de 3.500m². A 
maior parte da porção oeste, na qual se con-
centra de forma mais densa a massa constru-
ída, apresenta escassez de árvores ao longo 
das calçadas e ausência de praças. Ou seja, 
o local mais denso – tanto em ocupação do 
solo quanto em população, e em concentra-
ção de cortiços – não apresenta infraestru-
tura de espaços livres e espaços arborizados 
de acordo com sua demanda. A praça mais 
próxima dessa porção está a cerca de 120m 

do limite da área de estudo, porém seu aces-
so é difi cultado pela topografi a do terre-
no, que acidenta cerca de 20m em 250m. 

Na porção leste, por sua vez, ocorre pra-
ticamente o oposto. Nela se concentram as 
praças existentes e arborização das calçadas 
mais efi cientes – apesar de que, em alguns es-
paços a arborização das ruas ainda necessita 
de melhorias. Ampliando a escala, o parque 
municipal mais próximo é o Parque da Acli-
mação, a cerca de 3km de distância da área.

Espaços Livres
 solo não edifi cado

Parque da Aclimação

fonte: PMSP

INSS
NGA | Hospital
Cooperglicério | RECIFRAN
Ecoponto
Boxe
Minha Rua Minha Casa
Incubadora | Pólo da 3ª Idade
UCRAN
CEI
EMEI
EMEF
EEEFM
CIEJA | MOVA

Equipamentos Públicos e Culturais | Escolas
(fonte mapa: visitas de campo | PMSP; 
 fonte fotos:: Google Earth Street View | acervo próprio)

INSS NGA Cooperglicério

EMEI
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Solo | Alagamentos

Alagamentos são muito recorrentes na área e reclamação constante dos moradores. Ana-
lisando e espacializando dados da Central de Gerenciamento de Enchentes – CGE, dispo-
níveis em seu site para consulta, nota-se que, nos baixos dos Viadutos do Glicério e 31 de 
março e nos encontros da rua São Paulo com as ruas do Glicério e Teixeira Leite, os alagamen-
tos ocorrem anualmente, em um período amostral de 7 anos (2004 - 2010). O mapa abaixo 
apresenta a frequência de tais alagamentos ao longo do período amostral: o círculo menor 
signifi cando alagamento em apenas um ano e o círculo maior, em todos os 7 anos. Área de 
várzea e com solo permeável de aproximadamente 6,5%, segundo mapeamento esquemático, 
começa-se a relacionar o comportamento das águas com o caráter de uso e ocupação do solo. 

Alagamentos
(fonte: CGE)

frequância de alagamentos (em número de anos)

  6,5% solo permeável
57,5% solo impermeável não edifi cado
36,0% solo impermeável edifi cado

1 2 3 4 5 6 7

Áreas Verdes
(fonte: Google Earth)

praças           árvores         

1. Praça José Luis de Mello Malheiro    

bancos + árvores
sentar / dormir

INDÚSTRIA

ponto de ônibus
esperar / conversar

legenda análise praças em “vista de pássaro”
MORFOLOGIA / EDIFÍCIOS
objetos relacionais
ações geradas
(fonte: metodologia utilizada em ROSA, 2011)

CET

INSS

VIADUTO

1

2

4

3

5

2. Praça Nina Rodrigues  

INSS

NGA

INSS

canteiro arborizado

ponto de ônibus + árvores
esperar / conversar

3. Praça Antonio Caruso  

5. Praça Hélio Ansaldo  

bancos + árvores
+ caminhos
conversar / observar
dormir / brincar
sentar / andar bicicleta
atravessar

IAPIEMEI

POLÍCIA 
MILITAR

ENCUBADORA

ponto de ônibus e táxi
esperar / conversar

4. Praça Umpei Hirano  

AV. DO ESTADO
EXPRESSO TIRADENTES

CASAS

ESTAÇÃO 
ENERGIA

passarela
atravessar / acessar o ônibus

bancos + árvores

feira de rua
comprar / conversar

ESCOLA MARISTA | APTOS | COMÉRCIO 

IGREJA

escadabancos + árvores
sentar / dormir
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Fluxos Principais | Automóveis

Fluxos | Automóveis

 vias expressas             vias coletoras

Fluxos Principais | Ônibus

Fluxos | Ônibus
(fonte: SPTrans)

ônibus sentido centro          ônibus sentido bairro 

paradas

Alcance Linhas de ônibus
(fonte: SPTrans)

Mapeamento das linhas de ônibus 
que passam pelas ruas do perímetro 
e seu real alcance no tecido urbano.
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Maquete Situação | Modelo 3D

No sentido de entender a morfologia tanto do terreno quanto da massa constru-
ída, a maquete física, em 1: 2000, foi defi nitiva para a compreensão da situação de 
várzea e como o terreno se comporta em direção ao planalto. O modelo 3D eletrô-
nico, por sua vez, representa bem a morfologia dos edifícios que apresentam bai-
xo gabarito em geral, mesmo os de uso misto. Os edifícios mais altos são residenciais.

IPTU Progressivo

Em 24 de setembro de 2011, a Prefeitura de São Paulo divulgou, através do Diário Ofi cial, a 
Lista de Imóveis Notifi cados com IPTU Progressivo no Tempo. Previsto no Estatuto da Cidade, 
esse instrumento visa à ocupação de imóveis considerados subutilizados, aplicando a função 
social da propriedade, de maneira a evitar que o cenário atual de edifícios vazios esperando 
valorização da terra seja minimizado, e posteriormente, erradicado. A lista divulgada tem foco 
em terrenos localizados em ZEIS e em perímetros de Operação Urbana Consorciada – OUC.

IPTU Progressivo
(fonte: Diário Ofi cial, set/2011)

imóveis notifi cados           edifi cações         áreas verdes 
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Medições de Variáveis Climáticas | LABAUT

As medições das variáveis climáticas foram realizadas pelos alunos da pós-graduação da 
FAU USP no dia 26 de novembro de 2011, em dois pontos distintos, das 7h às 17h. O pri-
meiro, na calçada da Rua Leopoldo Miguez e o segundo, na Praça Antônio Caruso. O dia 
em questão apresentava céu parcialmente encoberto. A seguir, as tabelas e dados obtidos 
das medições. Uma análise mais qualitativa desses dados será desenvolvida mais à frente, 
na discussão de conforto térmico externo, dentro da Análise de Qualidade SocioAmbiental.

fator de visão de céu | 8h

Rua Leopoldo Miguez (P1)

Estudos de Insolação

Solstício de Inverno 

Solstício de Verão 

9h 15h

9h

15h

9h 15h

9h

15h
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Antecedentes de atuação no Glicério

Perímetro de Reintegração Integrada do 
Habitat – PRIH

“O Programa PRIHs, desenvolvido pela Secre-
taria de Habitação de São Paulo (SEHAB), tem 
como objetivo a melhoria das condições de habi-
tação em perímetros localizados na área central, 
selecionados por apresentarem um quadro de de-
gradação ambiental, grande número de cortiços e 
de imóveis vazios ou subutilizados. A particulari-
dade do Programa é que todas as ações e projetos 
são definidos com a participação da população, 
através de instâncias participativas apoiadas e ar-
ticuladas por uma equipe local do poder público - 
o Escritório Antena. Além disso, esses perímetros 
foram demarcados como ZEIS 3 no Plano Dire-
tor Municipal, o que proporciona o respaldo legal 
para a produção de habitação social” (LABHAB)

O PRIH Glicério foi desenvolvido pelos 
pesquisadores do LABHAB (2003/04) com 
o objetivo de traçar o perfil socioterritorial 
do espaço para “fornecer diretrizes priorida-
des de intervenção física e habitacional”. Tinha 
como perímetro de atuação as atuais ZEIS 
3 CO27 e CO28. Foram feitos levantamen-
tos físico-territoriais, mapeamento de lide-
ranças comunitárias e oficinas de sensibi-
lização. No mesmo período, o  LABPARC 
realizava o levantamento dos espaços li-
vres e áreas verdes, com o mesmo objetivo.

Ainda em 2002, foi desenvolvido, pela 
Assessoria Técnica Peabiru, um estudo preli-

minar sobre o perímetro do que se convencionou chamar de Glicérião e Glicério Novo, en-
tão renomeado de perímetro A. O perímetro A engloba parte do perímetro adotado neste 
TFG, mais especificamente, a ZEIS 3 C028. Como forma de financiamento para a provisão 

Como forma de financiamento para a provisão habitacional, o projeto aponta-
va três caminhos possíveis: o programa PAR-CEF, programa de referência na épo-
ca para atuação em áreas centrais, financiado pela Caixa Econômica Federal; o PAC-
-CDHU, ou Programa de Atuação em Cortiço desenvolvido pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, com financiamento do 
BID; ou ainda o uso de recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação – FMH. 

perímetro PRIH Glicério
(fonte: Fórum de Desenvolvimento Local do Glicério)

Glicério

Glicério Novo

Glicérião
fator de visão de céu | 8h

Praça Antonio Caruso (P2)
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Os mapas 06 e 07, do estudo preliminar, indicam a implantação geral do pro-
jeto. Nota-se de primeira a transposição da grande quadra ocupada quase total-
mente pela Eletropaulo, através da abertura de três novas ruas. Para tanto, al-
guns dos galpões da Eletropaulo deveriam ser demolidos. A proposta visa, com essa 
premissa, à criação de novas testadas para abrigar os novos edifícios habitacionais, além, é 
claro, de vencer o obstáculo que a grande quadra da Eletropaulo incide na vizinhança.  

Porém, a implantação dos edifícios habitacionais nesses espaços, e também em alguns ou-
tros lotes do perímetro, segue o mesmo padrão de implantação dos ditos “condomínios fecha-
dos”, ocupando o miolo do lote com espaço coletivo/ público em volta das torres habitacionais. 
Tal proposta se mostra ingênua, na medida em que não dialoga com a morfologia existente 
e não impede o futuro – e possível – muramento do perímetro onde se localizam as torres. 

Outro ponto fraco do projeto é a atuação 
sobre o espaço público e áreas verdes. Ou 
eles estão espacializados entre os edifícios 
habitacionais, ou em tímidas praças. Talvez, 
o fato se deva à separação de frentes de tra-
balho, pela qual as áreas públicas e verdes 
ficaram sobre a tutela do LABPARC que de-
senvolveu uma proposta em conjunto com 
o Peabiru, da qual falar-se-á mais adiante. 

De qualquer forma, o projeto apresenta 
seu ponto positivo nas intervenções pontu-
ais, quase de lote a lote, tanto em construções 
novas quanto em reformas dos já existentes. 
Ao longo de toda a área foram feitos ensaios 
de ocupação em diversos lotes mais condi-
zentes com a morfologia local. A previsão do 
restaurante popular e do Poupatempo nos 
edifícios do INSS, na Rua São Paulo, refor-
ça o caráter de pólo institucional que a área 
circulada possui, em conjunto com o Nú-
cleo de Gestão Assistencial e com o edifício 
da Previdência Social. Esse poderia ser um 
grande impulso à requalificação das praças 
adjacentes e ao fluxo e acesso de pedestres. 

Além de propor mais unidades habita-
cionais, a proposta B, cria nos galpões da 
Eletropaulo, um Centro de Cultura e Lazer. 

Buscou-se trabalhar sobre os preceitos da 
ZEIS, que haviam há pouco sido previstas no 
Plano Diretor do Município, também em 2002 
e com a máxima utilização dos instrumentos 
previstos pelo Estatuto da Cidade, em 2001. 

O projeto tinha como programa básico 
atuação sobre a precariedade habitacional 
apresentada. Com base nos dados coletados 
anteriormente pela equipe do LABHAB, iden-
tificou-se que a demanda ia além dos cortiços 
e moradias precárias, abrangendo também 
uma significativa população em situação de 
rua, que deveria ser contemplada. Além da 
questão habitacional, outros usos e destina-
ções também entraram em pauta, levando 
sempre em consideração que o uso habitacio-
nal sempre acompanha todos os outros usos 
que uma cidade pressupõe, ainda mais em se 
tratando de uma área central. Desse modo, 
o programa se amplia, nos seguintes itens:

1. Diversificar o uso comercial e de ser-
viços valendo-se da utilização dos térreos 
das edificações existentes e novas, caracte-
rística da área central de São Paulo. O au-
mento no número de estabelecimentos des-
sa categoria geraria diversidade de usos, 
maior oferta para os moradores e usuários 
da área e aumento da oferta de empregos. 
A atividade de coleta e reciclagem de mate-
riais foi tida como prioritária para a área.

2. Previsão de equipamentos públicos, já 
que a área mostra-se extremamente carente 
(inclusive, até hoje) com potencialização das 

iniciativas locais.  As propostas são: creche, 
equipamento semelhante ao Poupatempo, 
restaurante popular, realocação da Escola de 
Samba Unidos dos Lavapés e da UCRAN, 
e facilitação do acesso ao acervo da Light.

3. Aumento da área permeável facili-
tando a absorção da água das chuvas pelo 
solo, evitando alagamentos, e criação de 
espaços públicos de lazer e uso cotidiano.

O projeto se dividia em duas fases, sendo a Proposta A, a principal intervenção, enquanto 
a Proposta B, de arremate do projeto como um todo. Estavam previstas construções novas, 
reformas e reciclagem de edifícios, aplicação da Lei Moura nos cortiços passíveis de melhorias 
e agrupamento de lotes. Através dos dados do Censo 2000 (IBGE), estimou-se uma deman-
da de 1.456 famílias - sendo 244 de cortiços, 500 de albergues e 712 de incremento popu-
lacional, tendo como critério o adensamento da área em 200 habitantes/hectare (densidade 
média dos distritos da Santa Cecília e República, na época, também segundo o Censo). O 
projeto proveria 1.893 unidades habitacionais no total, tendo um saldo positivo de 437 UH.
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TFG Um projeto para o Glicério

Os baixos do viaduto também são abor-
dados pela arquiteta Márcia Endrighi em 
seu Trabalho Final de Graduação, defendi-
do em junho de 2011. O trabalho consiste 
em proposta urbanística para o Glicério e o 
Glicério Novo – utilizando aqui a nomencla-
tura adotada pelo PRIH – e desenvolvimen-
to de projeto de escola, teatro e habitação.  

“A principal diretriz urbanística do proje-
to é a conexão de ambas as partes do Glicério, 
com a valorização paisagística da conexão en-
tre a Rua Conde de Sarzedas (área de intensa 
circulação devido ao comércio religioso) através 
da escadaria da Rua Anita Ferraz, passando pe-
las importantes e desvalorizadas vilas da região, 
fomentando os usos embaixo do viaduto e co-
nectando com a área de projeto das edificações”

Para facilitar o acesso de pedestres e 
veículos entre os “Glicérios”, foi propos-
ta a abertura de uma rua ligando a Rua Dr. 
Lund com a Rua São Paulo, passando pelos 
baixos do viaduto. Para tanto foi necessário 
a demolição de alguns galpões de baixo ga-
barito da Rua São Paulo. Dando continui-
dade a esse trajeto, se propõe um calçadão 

proposta urbanística
(fonte: TFG Um projeto para o Glicério, 2011)

até a escadaria da Rua Anita Ferraz, com 
comércio, praças com equipamentos e esco-
la técnica de médio porte diurna e noturna, 
suscitando o uso contínuo ao longo do dia. 

Sob o viaduto foi preservada o edifí-
cio da Associação Minha Casa Minha Rua 
e proposta uma quadra poliesportiva com 
arquibancada, além de uma praça com di-
versos equipamentos. Ligando os baixos do 
viaduto e a Rua São Paulo foi criada tam-
bém uma praça que faz parte do programa 
do teatro de bairro localizado na quadra da 
frente. Esse pequeno teatro de bairro, faz “re-
ferência distante ao antigo Teatro São Paulo, 
demolido durante a construção do Viaduto”.  

Os casarões encortiçados da Rua São Pau-
lo e Rua Sinimbu seriam reformados e trans-
formados em escola de ensino fundamental 
e médio, escritórios, comércio e oficinas. As 
casas geminadas da Rua Lins também se-
riam reformadas abrigando além da habi-
tação, comércio e escritórios dando ênfase 
à morfologia de vila já existente. Na mesma 
quadra dos casarões, com a demolição de 
algumas habitações precárias e remembra-
mento de lotes, foi possível propor três edi-
fícios habitacionais com provisão de 54 uni-
dades no total. Cada edifício ou bloco, tem 
26 unidades de 50m² e 4 unidades de 70m².  

O plano urbanístico proposto por EN-
DRIGHI se baseia na premissa da continui-
dade do espaço público, na qual a ligação 
entre os diversos usos propostos se dá por 

Sobre a proposta desenvolvida pelo         
LABPARC, sobre coordenação dos profes-
sores doutores Catharina Pinheiro Cordei-
ro dos Santos Lima e Vladimir Bartalini, 
observa-se o levantamento minucioso de 
ruas e espaços públicos, para então se pro-
por intervenções pontuais com partido fun-
damentado na melhoria imediata no ca-
minho do pedestre e nos usos cotidianos 
do espaço. Algumas das propostas são:

1. Padronização da pavimentação;
2. Alargamento de calçadas;
3. Tratamento das praças existentes;
4. Arborização de calçadas e canteiros;
5. Tratamento dos baixos do viaduto da Ligação Leste-Oeste como local de apropriação    
         pública, favorecendo inclusive a ligação entre os “dois Glicérios”;
6. Criação de percurso do pedestre que ligaria o Glicério com o Glicério Novo, e a 
         porção oeste com a porção leste do Rio Tamanduateí. 

proposta LABPARC | PRIH Glicério
(fonte: Abrindo Espaço na Metrópole.Projetos para espaços públicos no centro de São Paulo)
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Consultas Públicas

No que se refere às consultas públicas e 
oficinas, devido à impossibilidade do traba-
lho em questão desenvolvê-las em decor-
rência de tempo e acesso à população, serão 
adotadas as informações levantadas pelo 
PRIH, 2004. Essas informações foram obtidas 
por questionário e oficinas de sensibilização.

PESQUISA QUESTIONÁRIO
Os problemas mais graves do bairro apon-

tados pela população foram: moradia, 20%; 
violência, 13,6%; falta de políticas públicas, 
12,8%; degradação do bairro, 11,2%; lixo 
nas ruas, 9,6%; alagamentos, 8%; desempre-
go, 7,2%; pobreza extrema da população, 
5,6%; tráfico de drogas, 4,8%; consumo de 
drogas, 4% e desmobilização popular, 2,4%.

Como solução se sugerida para a resolu-
ção de tais problemas: ações da Prefeitura/ 
políticas públicas, 41%; conscientização/
orientação da população, 17%; resolução de 
problemas estruturais do país, 13%; puni-
ções/atuação da justiça, 9%; organização/
mobilização da comunidade, 9%; investi-
mentos do setor privado, 2%; 9% não respon-
deram ou não sabiam qual a melhor opção. 

Nota-se o conhecimento, por parte da 
população, do abandono da área em ques-
tão de políticas públicas e da importância 
atribuída a tais políticas para melhorias. 

Principais Aspectos Positivos:
Localização/infraestrutura; a própria co-

munidade; pessoas confiantes nas melhorias; 
existência do Pólo da Terceira Idade; espaços 
institucionais existentes; histórias do bairro; 
usos diversificados. 

Principais Sonhos para o bairro:
Acesso a moradia digna; limpeza, exis-

tência de um Centro Cultural; acesso ao la-
zer; educação; emprego; segurança; área 
de lazer para crianças; conscientização/
mobilização popular; implementação do 
Programa de Reabilitação; eliminação dos 
cortiços; condições dignas de vida; coo-
perativas/ programas de geração de ren-
da; melhores condições de vida para po-
pulação em situação de rua; policiamento; 

implantação casarões reformados
(fonte: TFG Um projeto para o Glicério, 2011)

meio de praças, calçadões, ruas e calçadas. 
É desse modo que a proposta se consolida 
evidenciando escolhas e partidos de projeto 
acertados. Como exemplo, temos a transpo-
sição da barreira formada pelo viaduto da 
Ligação Leste-Oeste e apropriação de seus 
baixos como praça pública com equipa-
mentos; retrofit de edifícios de valor arqui-
tetônico que resgata a memória do bairro 
e promove novo uso ao edifício, ajudando 
na sua preservação; e provisão de habitação 
de interesse social, carência clara da área.  

A única consideração que faço aqui é em 
relação à implantação dos blocos de HIS que 
resultam em diversos espaços residuais sem 
usos claros definidos e ao não aproveitamen-
to total do coeficiente de aproveitamento pre-
visto em áreas de ZEIS 3. Sobre isso, ENDRI-
GHI, em sua banca final, defendeu a proposta 
de baixo gabarito, priorizando a continuida-
de da morfologia típica do bairro, em detri-
mento do máximo aproveitamento do CA.

praça proposta
(fonte: TFG Um projeto para o Glicério, 2011)
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Atuação do Mercado

Com base no levantamento feito por 
SHIMBO em seu pós-doutorado, concluído 
em 2011, identificamos a produção recente 
de habitação na área central e principalmente 
na área de estudo e seu entorno. Com o esco-
po de trabalho de 2001-2010, SHIMBO ma-
peou os empreendimentos de HMP (na área 
central e em ZEIS 3, produzidos pelo mer-
cado) e de HIS (em ZEIS 3, produzidos pela 
CDHU). Para este trabalho, elencaram-se os 
empreendimentos mais próximos à área de 
trabalho e os inseridos em seu perímetro.

Conclusões:
1. Atuação da CDHU mais ex-

pressiva no Brás, Belém, Pari, Bom 
Retiro, Bela Vista, Santa Cecília.

2. Atuação do Mercado na Moo-
ca, Belém, Santa Cecília, Liberdade.

3. Desinteresse tanto do mercado quan-
to do Estado na ZEIS 3 C028, que apre-
senta somente dois empreendimentos: 
um de HMP, à Rua Conselheiro Furtado, 
e um de HIS, República da Melhor Ida-
de, exclusivo para maiores de 60 anos. 

HIS e HMP na área central
(fonte: PRE Sé e Mooca, 2004 | SHIMBO,2011)

ZEIS 3         HMP            HMP (em ZEIS 3)            HIS(em ZEIS3)

OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO
As oficinas foram realizadas nos dias 13 e 

14 de fevereiro de 2004, com a presença de 68 
pessoas entre moradores, proprietários, mem-
bros de entidades, trabalhadores e comercian-
tes - sendo 75% dos participantes moradores. 

Alguns dos problemas apontados:
1. Em questão de moradia, a qualidade e 

as condições de vida nos cortiços foram le-
vantadas como de extrema importância, além 
das condições dos moradores em situação de 
rua. 

2. A degradação física, ambiental e urbana 
da região, principalmente das áreas públicas. 

3. Lixo espalhado pelas ruas que resulta 
em enchentes.

4. Melhora na zeladoria urbana. 
5. Carência de linhas de ônibus.
6. Falta de equipamentos urbanos de capa-

citação de trabalhadores, bem como de pos-
tos de saúde, hospitais, áreas verdes, assistên-
cia social e saúde mental, empregos.

Aspectos positivos:
1. Proximidade com o Centro
2. Presença de serviços como o Poupa 

Tempo da Sé
3. Feira livre
4. Hospital Nossa Senhora da Glória
5. Colégios
6. INSS
7. Atividade comercial
8. Arquitetura de casarões

Soluções Propostas:
1. Arborização das ruas
2. Recuperação de áreas verdes
3. Adequação e melhoria dos locais uti-

lizados para atividade de separação e recicla-
gem de materiais

4. Educação ambiental
5. Fiscalização e controle dos ferros ve-

lhos e depósitos de sucata clandestinos
6. Maior organização dos depósitos de 

reciclados
7. Educação e assistência às crianças de 

rua 
8. Fiscalização e melhoria das condi-

ções dos cortiços
9. Construção de Conjuntos Habitacio-

nais/ Locação Social
10. Centro Cultural
11. Palco permanente para apresentação
12. Rádio Comunitária
13. Acesso de pedestres para a região da 

Mooca
14. Espaço de educação física para 

crianças e lazer para adultos e crianças
15. Biblioteca
16. Solução para enchentes com melho-

ria do saneamento e drenagem
17. Melhoria dos passeios
18. Semáforo para pedestres
19. Vale transporte para trabalhadores 

autônomos e albergados
20. Maior participação por parte da 

população 



64 65

Áreas Adensáveis

Através de levantamento de campo foi 
conferido aos edifícios o caráter de áreas 
adensáveis ou áreas não adensáveis. Áre-
as adensáveis são os imóveis edifi cados ou 
não, que apresentam aparente capacidade 
de abrigar mais área construída e/ou mais 
população. Em geral, foram consideradas 
áreas adensáveis: galpões térreos, edifícios 
deteriorados (pelo tempo, pelo uso, pela fal-
ta de uso), lotes vazios e estacionamentos. 

Para a proposta, tais áreas podem ser con-
sideradas para demolição ou para reforma. 
Todo o restante das edifi cações (não adensá-
veis) foi considerado consolidado e sem meios 
de possível remoção ou intervenção, sendo 
estas, inclusive, em alguns casos, prejudiciais 
à forma urbana observada. A partir da defi ni-
ção das áreas adensáveis é possível determi-
nar quais edifícios apresentam condições de 
serem reformados e quais serão demolidos. 

Para evitar a apropriação do termo aden-
sáveis como sinônimo de demolição foi ne-
cessário adotar critérios para a permanência 
de edifícios que, com reformas e modifi ca-
ções, atenderiam aos propósitos do então tra-
balho. As edifi cações que apresentaram ca-
racterísticas morfológicas compatíveis com a 
história de ocupação da área devem ser con-
servadas, preservando a memória do bairro. 

Obviamente que, posteriormente, é ne-
cessário um estudo completo de viabilidade 
do edifício para tal, mas, a priori, deve ser 
mantido. Todo o resto, que não apresentar 
essas determinadas características, poderá 
ser demolido. Além, é claro, das edifi cações, 
que mesmo deterioradas fi sicamente, consti-
tuem valor simbólico para a comunidade e, 
através de seu uso, ajudam a defi nir as rela-
ções e trocas sociais entre seus moradores. 
Busca-se compreender a “alma do lugar” 

tanto em seus elementos físicos quanto em 
suas relações sociais que se dão no urbano. 

Segundo RAPOPORT, “a memória urbana 
tem um missão estruturadora, à medida que 
orienta quem nela vive”, ou seja, o conheci-
mento da cidade e assimilação dela por seus 
moradores e usuários é o que estrutura sua 
relação com o espaço, faz com que se percor-
ra os espaços públicos com conhecimento e 
estrutura suas relações sociais no espaço e 
com o espaço, gerando sentimento de per-
tencimento e garantindo que as estruturas 
sociais que se desenvolveram historicamen-
te nesse espaço continuem a se desenvolver. 

O intuito é criterizar o processo de es-
colha dos edifícios para demolição, evi-
tando banalização e perda da identidade 
do lugar (o resultado será apresentado na 
fase de proposta, no Plano de Demolições).

Áreas Adensáveis
(fonte: visitas de campo)

edifícios que permanecem            imóveis adensáveis             vazios (não construído e estacionamentos)
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A densidade atual do perímetro foi de-
terminada pelos dados populacionais do 
Censo 2010 (IBGE) e pelo cálculo da área 
de estudo na base do GEGRAN. Com 
139 hab/ha, apresenta densidade baixa.

Logo, o potencial de adensamento da 
área é evidente. Ainda mais quando se 
nota que somente o lote da AES Eletro-
paulo possui aproximadamente 10ha de 
área e nenhuma unidade habitacional. 

Análise  Qualidade SocioAmbiental

2 horas de sol no solstício de inverno

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Salubridade

2 horas de sol no solstício de inverno

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Salubridade Os estudos do comportamento do ven-
to em espaços urbanos e de suas conse-
qüências para o conforto humano podem 
ser feitos pelo software CFD/CFX. Devido 
à impossibilidade de trabalhar com tal sof-
tware (que não é disponibilizado gratuita-
mente), a análise se restringe ao estudo dos 
ventos dominantes, os quais para São Pau-
lo, tem direção predominante sul e sudeste. 

O baixo gabarito da grande maioria 
dos edifícios não se apresenta como obs-
táculo para circulação do ar. Ressalta-se a 
ocupação predominante sem recuos late-
rais que dificulta a circulação de ar pelos 
edifícios. Exceção são os edifícios lâmi-
na do IAPI (melhor estudados na pág. 71)

Método de simulação com aplicativo CFD/CFX
Tipologia Lâmina – maior permeabilidade verificada 

Disponibilidade de vento

Salubridade

Método de simulação com aplicativo CFD/CFX
Tipologia Lâmina – maior permeabilidade verificada 

Disponibilidade de vento

Salubridade

As fachadas que apresentaram menor inci-
dência de sol nos estudos de insolação foram 
escolhidas para serem analisadas sob o crité-
rio de 2 horas mínimas de exposição. Através 
da produção de máscaras solares pelo softwa-
re Autodesk Ecotect, foi possível quantificar 
o tempo de sol recebido por cada uma delas. 

 

Rua São Paulo - fachada Sul
não recebe sol no solstício de inverno

Rua Sinimbu 
fachada Leste
4h de sol

Rua dos Lavapés 
fachada Sul

Rua Espírita 
fachada Oeste
4h de sol

Rua Diogo Vaz - fachada Sul
não recebe sol no solstício de inverno

Rua Justo Azambuja 
fachada Leste
2h de sol

Rua do Glicério  
fachada Oeste
1h de sol

Rua Barão de Iguapê 
fachada Sul
não recebem sol no solstício de inverno
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 22500 Orientation: -5.4°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: 71.4°   
VSA: 0.0°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 22501 Orientation: -97.8°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: 163.8°   
VSA: 180.0°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 22505 Orientation: 115.1°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: -49.1°   
VSA: 0.0°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 9476 Orientation: 18.4°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: 47.5°   
VSA: 0.0°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 19832 Orientation: -7.1°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: 73.1°   
VSA: 0.1°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 26691 Orientation: 83.0°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: -17.0°   
VSA: 0.0°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 26692 Orientation: 6.0°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: 60.0°   
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Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 26693 Orientation: 151.3°, -48.6°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: -85.3°   
VSA: 0.2°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 26695 Orientation: -73.5°, 0.0°     
Sun Position: 66.0°, 0.0°     
HSA: 139.4°   
VSA: 180.0°   

Time: 06:45       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.

Densidade populacional máxima possível 

Adensamento Populacional

Salubridade

Densidade populacional máxima possível 

Adensamento Populacional

Salubridade

Fase 1 | Análise + Síntese

Análise  Qualidade SocioAmbiental

Nessa fase do trabalho, foi feita a análise 
da área levando em consideração cada crité-
rio definido anteriormente na tabela de Exi-
gências Humanas (pág. 20). Essa análise não 
apresenta caráter de check-list - com simples 
objetivo de identificar o que está correto ou 
não -, mas, sim, a tentativa de entender o 
comportamento do lugar em relação ao que, 
teoricamente, se definiu como ideal e dese-
jável. A partir dela, foi possível entender as 

deficiências, qualidades e potencialidades 
do perímetro, reconhecendo questões além 
daquelas apontadas no levantamento geral. 

Evitando a repetição da tabela, mas com a 
preocupação de associar a análise claramente 
às exigências humanas, montou-se o seguin-
te esquema para cada critério. Para as variá-
veis e os critérios sociourbanos, se associará 
a cor roxa. Para as ambientais, a cor verde. Critério de análise

Variável Sócio-Urbana ou Ambiental

Exigência Humana

Critério de análise

Variável Sócio-Urbana ou Ambiental

Exigência Humana
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Área verde >1.000m² a dist.< 200m
Área verde >5.000m² a dist.< 750m
Área verde >1ha a distância < 2Km
Área verde >10ha a dist. < 4Km

Disponibilidade de áreas verdes

Conforto Térmico Externo

Área verde >1.000m² a dist.< 200m
Área verde >5.000m² a dist.< 750m
Área verde >1ha a distância < 2Km
Área verde >10ha a dist. < 4Km

Disponibilidade de áreas verdes

Conforto Térmico Externo

Velocidade do ar entre 3,5m/s e 5,0 m/s

Disponibilidade de vento

Conforto Térmico Externo

Velocidade do ar entre 3,5m/s e 5,0 m/s

Disponibilidade de vento

Conforto Térmico Externo

O ideal na análise utilizando o índi-
ce TEP é que os dados sejam coletados ao 
longo de um período pré-determinado, 
de preferência em diversas épocas do ano. 
Devido à impossibilidade de realizar vá-
rias medições ao longo do ano, foi feita a 
análise dos dados para um dia específi-
co, o que não invalida algumas conclusões: 

- o ponto 2 de medição era muito mais ar-
borizado que o ponto 1 (como é possível no-
tar nas fotos de fator de visão do céu, pág. 54). 
Logo, devido à presença das árvores, os ín-
dices de umidade relativa são maiores, o que 
faz com que os resultados estejam muito mais 
próximos da sensação de pouco frio e frio. 

- a diferença dos resultados de um 
ponto para outro se dá principalmen-
te à velocidade do ar (var), que no pon-
to 2 apresenta índices pouco maiores. 

As médias da velocidade do ar para o dia 
26/10/11 foram: 

Média Var (ponto 1) = 1,22 m/s
Média Var (ponto 2) =  3,12 m/s

No ponto 2, os ventos chegaram a 5,2m/s, 
gerando um ligeiro desconforto ao usuário. 

Os seguintes mapas apresentam os edifí-
cios atendidos pelas praças, de acordo com sua 
metragem quadrada e seu respectivo alcance. 
Por exemplo, se a área verde possuir entre 
1.000 e 5.000m², ela atende aos edifícios que 
distam dela, ao máximo, 200m. Quanto maior 
a dimensão da área verde, maior é seu alcance.
praça Almeida Junior 
2.300m² | 200m
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

praça Hélio Ansaldo 
3.800m² | 200m
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

praça José Luiz de Mello Malheiro 
2.460m² | 200m
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

praça Nina Rodrigues 
2.860m² | 200m
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

Índice TEP 

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Conforto Térmico Externo

Índice TEP 

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Conforto Térmico Externo

pouco friopouco friopouco friopouco friopouco friopouco friopouco friopouco friofriopouco friopouco frio

19,2726413,3774418,1818418,1802415,2218414,7494416,9806415,599047,6070415,6982416,19904TEP (2)

neutropouco frioneutroneutropouco friopouco frioleve friopouco friofrioleve frioleve frio

23,069817,174621,97921,977419,01918,546620,777819,396211,404219,495419,9962TEP (1)

0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Icl (clo)

67% com 0,5 clo; 24% com 1,0 clo 

1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3M (met)

49% em pé - M = 1,3; 24% andando - M = 1,6; 15% sentado - M =1,0; 12% bicicleta - M = 2,0 (fonte: tabela 8-6, MONTEIRO, p 218)

19,319,319,319,319,319,319,319,319,319,319,3Tm (ºC)

Tm = 19,3 oC (valor de referência adotato caso não haja disponibilidade de dados)

2,65334,13,632,15,21,81Var (m/s)

4850525865707475787476Ur (%)

3030303030272823212220Trm (ºC)

2827272624232321212120Tar (ºC)

16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h

PONTO 2  - medição em 26/10/2011

MEDIÇÕES CAMBUCI

pouco friopouco friopouco friopouco friopouco friopouco friopouco friopouco friofriopouco friopouco frio

19,2726413,3774418,1818418,1802415,2218414,7494416,9806415,599047,6070415,6982416,19904TEP (2)

neutropouco frioneutroneutropouco friopouco frioleve friopouco friofrioleve frioleve frio

23,069817,174621,97921,977419,01918,546620,777819,396211,404219,495419,9962TEP (1)

0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Icl (clo)

67% com 0,5 clo; 24% com 1,0 clo 

1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3M (met)

49% em pé - M = 1,3; 24% andando - M = 1,6; 15% sentado - M =1,0; 12% bicicleta - M = 2,0 (fonte: tabela 8-6, MONTEIRO, p 218)

19,319,319,319,319,319,319,319,319,319,319,3Tm (ºC)

Tm = 19,3 oC (valor de referência adotato caso não haja disponibilidade de dados)

2,65334,13,632,15,21,81Var (m/s)

4850525865707475787476Ur (%)

3030303030272823212220Trm (ºC)

2827272624232321212120Tar (ºC)

16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h

PONTO 2  - medição em 26/10/2011

MEDIÇÕES CAMBUCI

pouco calorleve calorneutropouco calorneutroneutroneutroleve friopouco friopouco friopouco frio

27,8062426,2736422,6630428,5674423,3120421,7340424,7844419,9132415,5378417,2350416,03864TEP (2)

pouco calorpouco calorleve calorpouco calorleve calorleve calorpouco calorneutropouco frioleve frioleve frio

31,603430,070826,460232,364627,109225,531228,581623,710419,33521,032219,8358TEP (1)

0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Icl (clo)

67% com 0,5 clo; 24% com 1,0 clo 

1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3M (met)

60% em pé - M = 1,3; 20% andando - M = 1,6; 20% sentado - M =1,0 / fonte: tabela 8-6, MONTEIRO, p 218

19,319,319,319,319,319,319,319,319,319,319,3Tm (ºC)

Tm = 19,3 ºC (valor de referência adotado caso não haja disponibilidade de dados)

10,72,21,81,80,90,70,51,811Var (m/s)

3836404455606070727074Ur (%)

3935364535293424222220Trm (ºC)

3030282826242422212120Tar (ºC)

16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h

PONTO 1  - medição em 26/10/2011

MEDIÇÕES CAMBUCI

pouco calorleve calorneutropouco calorneutroneutroneutroleve friopouco friopouco friopouco frio

27,8062426,2736422,6630428,5674423,3120421,7340424,7844419,9132415,5378417,2350416,03864TEP (2)

pouco calorpouco calorleve calorpouco calorleve calorleve calorpouco calorneutropouco frioleve frioleve frio

31,603430,070826,460232,364627,109225,531228,581623,710419,33521,032219,8358TEP (1)

0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Icl (clo)

67% com 0,5 clo; 24% com 1,0 clo 

1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3M (met)

60% em pé - M = 1,3; 20% andando - M = 1,6; 20% sentado - M =1,0 / fonte: tabela 8-6, MONTEIRO, p 218

19,319,319,319,319,319,319,319,319,319,319,3Tm (ºC)

Tm = 19,3 ºC (valor de referência adotado caso não haja disponibilidade de dados)

10,72,21,81,80,90,70,51,811Var (m/s)

3836404455606070727074Ur (%)

3935364535293424222220Trm (ºC)

3030282826242422212120Tar (ºC)

16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h

PONTO 1  - medição em 26/10/2011

MEDIÇÕES CAMBUCI A primeira equação proposta por MON-
TEIRO para determinar a temperatura 
equivalente percebida (TEP) apresenta “as 
quatro variáveis comumente utilizadas em 
estudos de conforto térmico e possibili-
ta, para situações gerais, dentro dos limi-
tes apresentados, a predição das sensações 
térmicas para uma população adaptada às 
condições climáticas da cidade de São Pau-
lo”. Essas variáveis são temperatura do ar 
(tar), temperatura radiante média (trm), umi-
dade relativa (ur) e velocidade do ar (var). 

 TEP = -3,777 + 0,4828. tar + 0,5172. trm + 0,0802. ur – 2,322.var

A segunda equação considera todas as vari-
áveis anteriores e mais temperatura média anu-
al (tm), valor de taxa metabólica (M ou met) e o 
valor aproximado de isolamento da roupa (Icl).

TEP = -29,877 + 0,4828. tar + 0,5172. trm + 0,0802. ur – 2,322.var - 

0,1742.tm + 5,118.M + 38,023.Icl

Foram aplicadas ambas para os dois 
pontos, nos quais, foram feitas as me-
dições no dia 26 de outubro de 2011. 
Nota-se leve mudança nos resultados, 
segundo a escala de faixas interpretativas pro-
posta por MONTEIRO (vide legenda acima).

extremo calormuito calorcalor pouco calorleve calorneutroleve friopouco friofriomuito frioextremo frio extremo calormuito calorcalor pouco calorleve calorneutroleve friopouco friofriomuito frioextremo frio

escala de faixas interpretativas
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2 horas de sol no solstício de inverno

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Conforto Térmico Interno

2 horas de sol no solstício de inverno

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Conforto Térmico Interno

A título de exemplo, adotaram-se os 
casarões encortiçados da Rua São Paulo 
e Sinimbu e os edifícios do IAPI para pe-
queno estudo de conforto térmico interno. 

As máscaras das fachadas principais dos 
casarões  e ds IAPIs foram calculadas no sof-
tware Ecotect1. Todas recebem o mínimo de 2 
horas de sol na fachada no solstício de inverno. 

Tipologia Lâmina – maior permeabilidade verificada 
Implantação considerando os ventos dominantes
Ventilação Cruzada 
Ventilação Natural – quartos, sala e cozinha

Disponibilidade de vento

Conforto Térmico Interno

Tipologia Lâmina – maior permeabilidade verificada 
Implantação considerando os ventos dominantes
Ventilação Cruzada 
Ventilação Natural – quartos, sala e cozinha

Disponibilidade de vento

Conforto Térmico Interno

Considerando os ventos dominan-
tes da cidade de São Paulo como sudes-
te e sul, os casarões recebem os ventos 
dominantes nos fundos das edifi cações. 

A planta dividida em vários cômodos, 
sendo cada um ocupado por uma família, 
resulta em vários “quartos” com apenas uma 
janela e até sem janela alguma, revelando 
uma situação crítica para boa circulação de 
ar e a impossibilidade de ventilação cruzada. 
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 8489 Orientation: -95.4°, 0.0°     
Sun Position: 5.7°, 62.2°     
HSA: 101.2°   
VSA: 95.8°   

Time: 12:00       
Date: 1st Apr (91)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5389 Orientation: 83.0°, 0.0°     
Sun Position: 57.2°, 15.2°     
HSA: -25.8°   
VSA: 16.8°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.

fachada Rua Sinimbu
casarão encortiçado

fachada oeste
IAPI

Os edifícios construídos do IAPI possuem 
dois tipos de edifícios, o tipo B e o tipo C, cada 
um com um pavimento tipo. O tipo B, possui 
6 apartamentos por andar, com os três dor-
mitórios voltados para oeste  e as áreas mo-
lhadas para leste. No tipo C, com pavimen-
to tipo de 8 apartamentos por andar e dois 
dormitórios, também voltados para o oeste. 
A dupla orientação dos apartamentos, em 
ambos os tipos, permite ventilação cruzada.  

IAPI Várzea do Carmo | croqui
pav. tipo | edifícios tipo B e C
(fonte: Conjunto Habitacional da Várzea do Carmo: do projeto ideal ao 
conjunto real)

 circulação          dormitórios          áreas molhadas    
Casarões encortiçados | croqui
(fonte: TFG Um projeto para o Glicério)

 escadas               quartos de aluguel          banheiros    

Sombra nas ruas pelas árvores

Disponibilidade de áreas verdes

Sombra nas ruas pelas árvores 

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Conforto Térmico Externo

Sombra nas ruas pelas árvores

Disponibilidade de áreas verdes

Sombra nas ruas pelas árvores 

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Conforto Térmico Externo

praça Umpei Hirano
2.450m² | 200m
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

praça Antonio Caruso
1.880m² | 200m
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

Traçando as áreas de infl uência/alcance 
de cada praça, foi possível identifi car os edi-
fícios carentes dessa estrutura (mapa abaixo). parque Aclimação

11,2ha | 4Km
(fonte:base GEGRAN; Google Earth)

área verde           edifícios atendidos     

edifícios não atendidos 
(por praças entre 1.000 e 5.000m²)
(fonte:base GEGRAN)

área verde           edifícios não atendidos     

O Parque da Aclimação  dista aproxi-
madamente 3 km dos edifícios localiza-
dos mais ao norte do perímetro. Com área 
de 11,2 ha e alcance de 4km, atende à área.

A maioria das ruas não possui arborização 
nas calçadas e,  desse modo, locais com sombra 
produzida por árvores são praticamente ine-
xistentes, principalmente na porção oeste e sul.  

áreas verdes
(fonte:Google Earth)

praças           arborização  
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Velocidade do ar entre 3,5m/s e 5,0 m/s

Disponibilidade de vento

Qualidade do Ar

Velocidade do ar entre 3,5m/s e 5,0 m/s

Disponibilidade de vento

Qualidade do Ar

60% das ruas devem ter árvores nas duas calçadas

Disponibilidade de áreas verdes

60% das ruas devem ter árvores nas duas calçadas

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Qualidade do Ar

60% das ruas devem ter árvores nas duas calçadas

Disponibilidade de áreas verdes

60% das ruas devem ter árvores nas duas calçadas

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Qualidade do Ar

vide Conforto Térmico Externo (pág. 69)

A porção oeste é carente de arboriza-
ção nas calçadas.  As ruas Junqueira Freire 
e Otto de Alencar possuem boa arboriza-
ção, inclusive canteiro central, porém, não 
são boas para se caminhar, devido ao gran-
de fl uxo de automóveis, ao muro da Eletro-
paulo e aos buracos ao longo das calçadas. 

áreas verdes
(fonte: Google Earth)

praças           arborização  

rua do glicério | NO

rua barão de iguapê | NE

rua junqueira freire | NO

rua justo azambuja | SE

rua justo azambuja | SE

rua justo azambuja | SE

70º

70º

70º

63º 63º

63º

63º

Diferentes tipologias
Presença de construções antigas e novas

Diversidade Urbana

Conforto Visual

Diferentes tipologias
Presença de construções antigas e novas

Diversidade Urbana

Conforto Visual

Térreo ocupado com comércio e serviços

Diversidade Urbana

Conforto Visual

Térreo ocupado com comércio e serviços

Diversidade Urbana

Conforto Visual

Apesar da predominância do uso mis-
to, andando pelas ruas do perímetro, nota-
-se grande quantidade de térreos vazios ou 
quando ocupados e em uso, com as por-
tas metálicas abaixadas, sendo difícil até 
a identifi cação de que serviço ali é presta-
do. O passeio torna-se monótono. De for-
ma similar, o muro da Eletropaulo, que 
circunda praticamente toda a quadra, co-
loca-se como barreira visual ao pedestre. 

Antigos casarões, sobrados geminados, 
térreos comerciais com apartamentos nos 
andares superiores e os edifícios do IAPI 
se mesclam com torres de habitação isola-
das no lote, implantadas desde os anos 80. 
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Ângulos de obstrução
Norte | α = 45º
NE/NO | α = 70º
LE/ O | α = 65º
SE/SO | α = 63º

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Conforto Visual

Ângulos de obstrução
Norte | α = 45º
NE/NO | α = 70º
LE/ O | α = 65º
SE/SO | α = 63º

Acesso ao sol
Disponibilidade de iluminação natural

Conforto Visual

O gabarito existente é uniforme (térreo 
+ 2 andares ou térreo + 3 andares, no máxi-
mo) e os edifícios altos são poucos. Para os 
mais altos, fez-se os estudos dos ângulos de 
obstrução de acordo com a direção do sol.   

As marcações em cinza representam os ân-
gulos de obstrução e as em vermelho, o quan-
to de sol o prédio vizinho “rouba” do vizinho.

rua sinimbu | LE

ruado glicério | SE

65º

63º
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Ao menos 50% das UH:
400m de pontos de ônibus/táxi
(aprox. 5 minutos a pé)
800m de estações de trem e metrô 
(aprox. 10 minutos a pé)

Consumo de Energia não-renovável e renovável

Ao menos 50% das UH:
400m de pontos de ônibus/táxi
(aprox. 5 minutos a pé)
800m de estações de trem e metrô 
(aprox. 10 minutos a pé)

Cidade Compacta

Mobilidade Urbana

Ao menos 50% das UH:
400m de pontos de ônibus/táxi
(aprox. 5 minutos a pé)
800m de estações de trem e metrô 
(aprox. 10 minutos a pé)

Consumo de Energia não-renovável e renovável

Ao menos 50% das UH:
400m de pontos de ônibus/táxi
(aprox. 5 minutos a pé)
800m de estações de trem e metrô 
(aprox. 10 minutos a pé)

Cidade Compacta

Mobilidade Urbana

Para análise desse critério, foi preci-
so mapear todos os edifícios habitacionais 
(mistos ou não) e elencar 50% destes para 
verifi cação do atendimento por transpor-
te público. Como critério de elenco, deu-
-se prioridade às maiores densidades po-
pulacionais e às moradias consolidadas. 

edifícios habitacionais
(fonte: Google Earth; Google street view)

edifícios habitacionais         50% para análise          praças

Apenas alguns edifícios da Rua São Paulo atendem ao critério de distar ao máximo 800m 
de uma estação de metrô, ou, aproximadamente, uma caminhada de 10 minutos. E mesmo 
assim, o caminho até a estação Liberdade apresenta uma declividade acentuada, aumen-
tando o tempo de caminhada e os obstáculos para aqueles com difi culdades de locomoção. 

habitações atendidas pelo metrô
(fonte: CIA Metropolitana de São Paulo, Google Earth; Google street view)

edifícios habitacionais         habitações atendidas          habitações não atendidas          praças

estação 
Liberdade

estação 
Sé

estação 
Pedro II

(fonte: Google Earth; Google street view)

Nível adequado de ruído (NBR 10151/ 2000)
Até 65 dB(A) entre 7h e 22h
Até 45dB(A) entre 22h e 7h

Ruído Urbano

Conforto Acústico

Nível adequado de ruído (NBR 10151/ 2000)
Até 65 dB(A) entre 7h e 22h
Até 45dB(A) entre 22h e 7h

Ruído Urbano

Conforto Acústico

Os níveis sonoros nos pontos 1  e 2 atin-
giram, em média, os 70 dB(A), com picos de 
78 dB (A), no periódo das 7h  às 17h. (vide 
gráfi cos das medições nas pág. 53 e 54).

Veloc. máx = 30 km/h (resid.)
Veloc. máx = 40 km/h (não resid.)
Travessia de pedestres – a cada 240m

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Segurança Urbana

Veloc. máx = 30 km/h (resid.)
Veloc. máx = 40 km/h (não resid.)
Travessia de pedestres – a cada 240m

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Segurança Urbana

Diversidade de usos em uma única rua

Diversidade Urbana

Segurança Urbana

Diversidade de usos em uma única rua

Diversidade Urbana

Segurança Urbana

De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB):

“Art. 61. A velocidade máxima permitida para a 
via será indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentado-
ra, a velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 
rápido; 
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coleto-
ras; 
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais. ”

Rua dos Lavapés (uso misto) via coletora | 50 km/h (possui fi scalização eletrônica) 
Rua do Glicério (uso misto) via coletora | sem indicação/ pelo CTB: 40 km/h 
Rua Leopoldo Miguez (residencial) via local |sem indicação/ pelo CTB: 30 km/h

Os usos do perímetro apresentam diversidade em si, com um núme-
ro grande de estabelecimentos diferentes. O uso habitacional é bem distribu-
ído pelo perímetro, à exceção do grande lote ocupado pela Eletropaulo AES. 
Porém, nota-se a má distribuição de usos considerados básicos (restaurantes/bares/lancho-
netes, padarias, açougues, mercadinhos, escolas), que geram uma rotina cotidiana desejável.

A Rua dos Lavapés apresenta concentração de usos de marcenaria, serra-
lheria e comércio de metais, sendo praticamente uma rua especializada em tais 
usos. A porção oeste, formada pelas ruas São Paulo, Sinimbu, Glicério, Teixei-
ra Leite e Barão de Iguapê, apresenta grande número de funilarias e mecânicas. 

travessias
(fonte: Google Earth; Google street view)

faixa de pedestres          semáforos         

praças
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Ciclovia com ao menos 8km de extensão a uma 
distância de 400m do perímetro do projeto

Cidade Compacta

Mobilidade Urbana

Ciclovia com ao menos 8km de extensão a uma 
distância de 400m do perímetro do projeto

Cidade Compacta

Mobilidade Urbana

As ciclovias implantadas na cidade de 
São Paulo não apresentam coerência me-
tropolitana e nem mesmo municipal. Todas 
fazem a ligação de um ponto a outro, sem 
conexão (ou previsão de conexão) entre si. 
Nascem e morrem nelas mesmas. Na falta 
de um projeto de grande escala para aná-
lise e compreensão da lógica estrutural de 
um sistema de ciclovias, para o escopo des-
te TFG, julgou-se precipitado e ingênuo 
a proposição deste equipamento urbano.  

ciclovias
(fonte: Rodrigo Paiva/ site UOL)

edifícios habitacionais
(fonte: Google Earth; Google street view)

edifícios hab.         sem conexão direta com a rua          praças

(fonte: Google Earth; Google street view)

90% dos edifícios - entradas principais voltadas para 
espaço público e conectado com passeios

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Ergonomia Urbana

90% dos edifícios - entradas principais voltadas para 
espaço público e conectado com passeios

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Ergonomia Urbana

Através do mapeamento das condições 
dos passeios feito por Loekmanwidjaja, para 
sua iniciação científi ca pelo LABAUT, em 
2012, e de levantamento próprio, foi pos-
sível analisar o estado atual destes. A maio-

NBR 9050 

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Ergonomia Urbana

NBR 9050 

Disponibilidade de Espaços Públicos qualificados

Ergonomia Urbana
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NBR 9050 

Desenho Universal

Acessibilidade

NBR 9050 

Desenho Universal

Acessibilidade

ria atende ao dimensionamento mínimo 
estabelecido na NBR 9050, porém “em ge-
ral, as calçadas apresentam piso irregular, com 
pouca vegetação, falta de mobiliário urbano para 
área de convívio e de rampas de acessibilidade”.  

A quadra da Rua dos Lavapés com Rua Diogo Vaz acessa mal os pon-
tos de ônibus em direção às estações Liberdade, São Joaquim e Dom Pe-
dro II do metrô devido a sua grande extensão e falta de pontos de transposição. 

habitações atendidas por paradas de ônibus
(fonte: Google Earth; Google street view)

edifícios habitacionais         habitações atendidas          habitações não atendidas          praças

fl uxos | ônibus
(fonte: SPTrans)

ônibus sentido centro          ônibus sentido bairro 

paradas
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Cruzando as informações do levan-
tamento dos usos reais com o elenco su-
gerido pelo LEED ND e com o que den-
tro dessa lista se julgou mais prioritário, 
temos na área: mercado, restaurante/bar/
lanchonete, centro comunitário, centro mé-
dico, e base policial. Julgou-se interessante 
acrescentar a essa análise açougues e pada-
rias. Nota-se a carência de farmácias, mu-
seus e bibliotecas públicas em toda a área.

Desse modo, utilizando novamente o 
mapeamento de 50% dos edifícios habi-
tacionais, verifi ca-se que a área atende ao 
critério de acesso considerando cinco ou 
sete tipos diversos de comércio e servi-
ços.  Porém, algumas ressalvas são válidas:

• A porção leste do perímetro não é atendida 
por açougues;
• A parte Norte do Conjunto do IAPI e a Rua 
Diogo Vaz não são atendidas por mercados;
• A porção nordeste é carente de padarias;
• A carência de “comércio de bairro” na por-
ção oeste se deve, em grande parte, à predo-
minância do uso residencial. 

comércio e serviços - 5 tipos
(fonte: levantamento de campo | Google street view)

edifícios hab.         habitações atendidas          

praças

mercado 

açougue

padaria

centro comunitário

centro médico

comércio e serviços - 7 tipos
(fonte: levantamento de campo | Google street view)

edifícios hab.         habitações atendidas          

praças

mercado 

açougue

padaria

centro comunitário

centro médico

restaurante | bar | lanchonete

base policial

As calçadas da Rua São Paulo têm inclina-
ção maior do que a permitida (cerca de 13%, 
quando deveriam ter, no máximo, 8,33%) 
e em muitos pontos estão esburacadas. 

De modo geral, para as ruas do perímetro, a 
presença de buracos, lixo espalhado e a falta de 
manutenção difi cultam o passeio do pedestre.

Ao menos 50% das UH:
400m de pontos de ônibus/táxi
(aprox. 5 minutos a pé)
800m de estações de trem e metrô 
(aprox. 10 minutos a pé)

Acesso a transporte público

Acessibilidade

Ao menos 50% das UH:
400m de pontos de ônibus/táxi
(aprox. 5 minutos a pé)
800m de estações de trem e metrô 
(aprox. 10 minutos a pé)

Acesso a transporte público

Acessibilidade

vide Mobilidade Urbana (pág. 75)

400m de pelo menos 5 tipos
800m de pelo menos 7 tipos
Ao menos 50% das UH: a 400m de diversos usos

Diversidade Urbana – comércio e serviços

Acessibilidade

400m de pelo menos 5 tipos
800m de pelo menos 7 tipos
Ao menos 50% das UH: a 400m de diversos usos

Diversidade Urbana – comércio e serviços

Acessibilidade

O LEED Neighborhood Development lis-
ta uma série de usos comerciais e de serviços 
que classifi ca como necessários para a vida 
urbana. São eles:

Supermercado | Mercado
Loja de roupas
Loja de Conveniência
Farmácia
Banco 
Academia de Ginástica
Cabeleireiro
Lavanderia
Restaurante | Bar| Lanchonete  
Asilo
Centro Comunitário
Centro Cultural
Museu
Centro Médico 
Base Policial | Bombeiros
Biblioteca Pública

rua são paulo
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Parques e praças atendendo a diferentes horários ao 
longo do dia

Diversidade Urbana – lazer e recreação

Acessibilidade

Parques e praças atendendo a diferentes horários ao 
longo do dia

Diversidade Urbana – lazer e recreação

Acessibilidade

No estudo das praças da área, reconhecen-
do sua estrutura e ações geradas (vide pág. 46), 
evidencia-se a subutilização desses espaços 
quando considerado o potencial de diferentes 
usos ao longo do dia por diferentes públicos. 

Ao menos 50% das UH: 
800m de escolas de ensino infantil e fundamental
(aprox. 10 minutos a pé)
1600m de escolas de ensino médio 
(aprox. 20 minutos a pé)

Diversidade Urbana – educação

Acessibilidade

Ao menos 50% das UH: 
800m de escolas de ensino infantil e fundamental
(aprox. 10 minutos a pé)
1600m de escolas de ensino médio 
(aprox. 20 minutos a pé)

Diversidade Urbana – educação

Acessibilidade

Para esse estudo também foram consi-
deradas as creches e escolas localizadas fora 
do perímetro e que satisfazem o critério 
de alcance de 400 e 800m das habitações.

 
Somente as escolas de ensino mé-

dio Presidente Roosevelt e Caetano 
de Campos (ambas fora da área) aten-
dem a todas as habitações consideradas. 

habitações atendidas | CEI
(fonte: levantamento de campo | Google street view)

edifícios hab.          habitações atendidas          

habitações não atendidas             praças

CEI | creches

habitações atendidas | EMEI
(fonte: levantamento de campo | Google street view)

edifícios hab.          habitações atendidas          

habitações não atendidas             praças

EMEI

Os distritos da Liberdade e do Cambuci 
se apresentam abaixo da média do municí-
pio em concentração de empregos1, apesar 
de que a subprefeitura da Sé concentra o 
maior número de empregos - 16,91% - do 
total do município. Dentro dela os distritos 
com maiores índices são República (3,84%), 
Bela Vista (2,94) e Consolação (2,33%) 2.

desigualdade de empregos | subprefeituras
(fonte: Observatório Cidadão, 2010)

Quanto mais clara a cor da subprefeitura, mais 
empregos ela concentra.

1 vide página 38
2 fonte: Observatório Cidadão, 2010

Da mesma forma que se mapeou 50% dos edifícios habitacionais para análise de alcance, 
aqui o número sobe para 90%. O estudo foi feito para o Centro Incubadora de Projetos Sociais. 

edifícios habitacionais
(fonte: Google Earth; Google street view)

edifícios habitacionais         90% para análise          praças

(fonte: Google Earth; Google street view)

habitações atendidas | Incubadora
(fonte: levantamento de campo | Google street view)

edifícios hab.          habitações atendidas          

habitações não atendidas             praças

Incubadora

Equipamentos públicos no máximo a 800m de pelo 
menos 90% das UH

Diversidade Urbana – lazer e recreação

Acessibilidade

Equipamentos públicos no máximo a 800m de pelo 
menos 90% das UH

Diversidade Urbana – lazer e recreação

Acessibilidade

Proximidade de concentrações de empregos

Diversidade Urbana – emprego

Acessibilidade

Proximidade de concentrações de empregos

Diversidade Urbana – emprego

Acessibilidade
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Hospital Público | UBS

Diversidade Urbana – saúde

Acessibilidade

Hospital Público | UBS

Diversidade Urbana – saúde

Acessibilidade

Presença de construções antigas e novas

Diversidade Urbana – diversidade arquitetônica

Acessibilidade

Presença de construções antigas e novas

Diversidade Urbana – diversidade arquitetônica

Acessibilidade

Permitir ao pedestre alternativas de caminhos

Diversidade Urbana – quadras curtas

Acessibilidade

Permitir ao pedestre alternativas de caminhos

Diversidade Urbana – quadras curtas

Acessibilidade

Diversidade de tipologias e renda (aluguel e venda)

Diversidade Urbana –habitação

Acessibilidade

Diversidade de tipologias e renda (aluguel e venda)

Diversidade Urbana –habitação

Acessibilidade

A maioria das quadras é curta o su-
fi ciente para permitir alternativas de ca-
minhos ao pedestre. Destacam-se aqui a 
quadra da Eletropaulo AES, as quadras do 
Conjunto do IAPI e a quadra entre as ruas 
dos Lavapés e Diogo Vaz: as três apresen-
tam grande difi culdade de transposição, 
obrigando o pedestre a percorrer longas 
distâncias caso queira acessar outras ruas.

vide Conforto Visual (pág .72)

grandes quadras
(fonte: Google Earth | levantamento de campo)

grandes quadras      

(fonte: Google Earth | levantamento de campo)
saúde
(fonte: www.guiadedireitos.org)

hospitais públicos

NGA | UBS

Não foi determinado um critério de al-
cance específi co para cada centro de saúde 
devido à falta de fontes. Porém, destaca-
-se a importância de pequenos centros de 
atendimentos, com mesmo caráter das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), e a carên-
cia destes em toda a porção oeste da área. 

Ao andar pelas ruas e após levantamento 
mais aprofundado, percebe-se que a porção 
oeste concentra os cortiços e o uso misto, 
apresentando caráter mais popular. Por outro 
lado, a porção leste, com a presença do IAPI, 
de moradias unifamiliares e condomínios 
verticais, abriga uma classe média com maior 
poder aquisitivo que os anteriores1. Existe essa 
divisão social clara entre as porções, sendo o 
conjunto do INSS o limite de uma para outra.

1Não foi possível levantar dados sobre quais moradias são de alu-
guel baixo, aluguel alto ou próprias. As conclusões aqui apresen-
tadas baseiam-se na observação da vida cotidiana dos moradores.

moradias
(fonte: Google Earth street view | visita campo | HABISP, 2012)

unifamiliar
coletiva
cortiços
vila
torres | condomínios

(fonte: Google Earth street view | visita campo | HABISP, 2012)

habitações atendidas | EMEF
(fonte: PMSP | levantamento de campo)

edifícios hab.          habitações atendidas          

habitações não atendidas             praças

EMEF

habitações atendidas | CIEJA
(fonte: PMSP | levantamento de campo)

edifícios hab.          habitações atendidas          

habitações não atendidas             praças

CIEJA

habitações atendidas | ensino médio
(fonte: www.sp.gov.br | levantamento de campo)

edifícios hab.         habitações atendidas          praças

EEEFM
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Ao menos 1 ecoponto 
Ao menos 1 estação de reciclagem (coleta, separação e 
armazenamento)

Reciclagem de Resíduos Sólidos

Redução do Impacto Ambiental

Ao menos 1 ecoponto 
Ao menos 1 estação de reciclagem (coleta, separação e 
armazenamento)

Reciclagem de Resíduos Sólidos

Redução do Impacto Ambiental

Índice de permeabilidade mínimo de 30% do solo 
urbano

Prevenção de Alagamentos

Redução do Impacto Ambiental

Índice de permeabilidade mínimo de 30% do solo 
urbano

Prevenção de Alagamentos

Redução do Impacto Ambiental

O ecoponto mais próximo é o do Glicério, 
localizado nos baixos do Viaduto Trinta e Um 
de Março. Se não fosse pela placa indicando seu 
uso, o terreno murado poderia facilmente ser 
confundido com um terreno baldio e sem uso. 

Apesar de ali funcionar um ecoponto, 
nota-se a falta de infraestrutura para a coleta 
dos materiais, já que o que se pode observar 
é somente a presença de algumas caçambas 
de lixo. Levando em consideração a Rua Dio-
go Vaz como a mais distante, o Ecoponto do 
Glicério dista dela aproximadamente 1,3km.

1 PIZARRO, Eduardo. ALVES, Guilherme. Manejo de Resídu-
os à Vácuo e Vertical Farms. São Paulo: 2010. Trabalho Final 
(Disciplina AUT0221 – Arquitetura, Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável) – Programa de Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da FAUUSP.

Vale comentar a existência de infraes-
trutura urbana de manejo de resíduos a vá-
cuo: tema ainda pouco e mal desenvolvido 
no Brasil, mas com referência de aplicabi-
lidade em outros países1. O estudo e apli-
cação de tal infraestrutura  enriqueceria a 
discussão à cerca do descarte de resíduos, 
envolvendo, inclusive, as precárias condi-
ções de trabalho da maioria dos catadores.

Como visto na página anterior, a 
área conta com as cooperativas de re-
ciclagem Cooperglicério e Recifran.

A área apresenta somente 6,5%, de solo 
permeável, sem nenhum tipo de inter-
venção. Está abaixo dos 30% considera-
dos ideais e dos 10% previstos pela legis-
lação. O potencial observado é a abertura 
de solo permeável utilizando grande par-
te do solo ainda não edifi cado (57,5%).

fonte: Google Earth Street View

Formação de Cooperativas –
desenvolvimento/manutenção da 
autonomia do trabalhador

Reciclagem de Resíduos Sólidos

Redução do Impacto Ambiental

Formação de Cooperativas –
desenvolvimento/manutenção da 
autonomia do trabalhador

Reciclagem de Resíduos Sólidos

Redução do Impacto Ambiental

Provisão de habitação na área central , evitando                                          
expansão periférica

Preservação dos Mananciais

Redução do Impacto Ambiental

Provisão de habitação na área central , evitando                                          
expansão periférica

Preservação dos Mananciais

Redução do Impacto Ambiental

Frente do lote livre, sem estacionamentos 
90% dos edifícios não devem possuir garagem

Redução de Consumo de Energia não renovável

Redução do Impacto Ambiental

Frente do lote livre, sem estacionamentos 
90% dos edifícios não devem possuir garagem

Redução de Consumo de Energia não renovável

Redução do Impacto Ambiental

Ao menos 50% das UH: 
800m de escolas de ensino infantil e fundamental
(aprox. 10 minutos a pé)
1600m de escolas de ensino médio 
(aprox. 20 minutos a pé)

Redução de Consumo de Energia não renovável

Redução do Impacto Ambiental

Ao menos 50% das UH: 
800m de escolas de ensino infantil e fundamental
(aprox. 10 minutos a pé)
1600m de escolas de ensino médio 
(aprox. 20 minutos a pé)

Redução de Consumo de Energia não renovável

Redução do Impacto Ambiental

Energia “limpa” via painéis fotovoltaicos
15% de redução no consumo de energia das edificações 
do setor residencial

Geração de Energia Renovável

Redução do Impacto Ambiental

Energia “limpa” via painéis fotovoltaicos
15% de redução no consumo de energia das edificações 
do setor residencial

Geração de Energia Renovável

Redução do Impacto Ambiental

cooperativas reciclagem
(fonte: Google Earth | levantamento de campo)

  Cooperglicério

  Recifran    

Aqui, reforça-se o que já foi discutido sobre 
políticas habitacionais mais consistentes e a 
atuação do mercado em relação à área (pág. 63).

Poucos estabelecimentos comerciais 
têm recuo para estacionamento. As cons-
truções mais antigas foram feitas ren-
te ao passeio, sem recuo frontal, impos-
sibilitando tal uso na frente do edifício.

Dos 90% dos edifícios habitacio-
nais considerados para essa análise, 
23,4% possuem garagem para auto-
móvel contra 76,6% que não possuem.

edifícios habitacionais
(fonte: Google Earth; Google street view)

edifícios habitacionais           praças

sem garagem          com garagem

(fonte: Google Earth; Google street view)

vide Mobilidade Urbana (pág. 75)

(fonte: Google Earth | levantamento de campo)

Não foram encontradas referências 
da utilização de painéis fotovoltaicos em 
nenhuma das edifi cação do perímetro.
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Provisão de escolas e creches
CEI | porção nordeste
EMEI | porção oeste e sudoeste
EMEF | porção leste
CIEJA | porção oeste

Realocação da Escola de Samba Unidos do Lavapés

Previsão de equipamento público e cultural para desenvolvimento tanto de atividades já existentes quanto de novas
UCRAN, oficinas da escola de samba, Boxe nos baixos do viaduto
Peças de teatro, ensaios, cinema, espaço para exposição

Melhor distribuição dos “usos cotidianos” | ocupação dos térreos vazios e/ou subutilizados
(mercado, restaurante, bar, lanchonete, padaria, açougue)

Unidade Básica de Saúde | porção oeste

Solução para alagamentos nos baixos do viaduto - Alagado Construído

Previsão de transporte público de massa | Plano de Metrô ideal
Extensão Linha 6 – Laranja (São Joaquim – Cidade Líder)

Utilização dos imóveis notificados com IPTU Progressivo

Provisão de novas unidades habitacionais | aumento do incremento habitacional
Distribuição mais homogênea de tipologias habitacionais pela área
Reforma dos edifícios qualificados para tal – habitação ou outros usos

Habitação provisória para atender a demanda de moradores de rua que se concentra na porção noroeste

Transposição das grandes quadras

Conexão com o lado Norte do Glicério | tratamento dos baixos do viaduto como espaço público

Definição de lógica para o tratamento e projeto dos passeios

Hierarquização dos espaços livres | coerência na organização do espaço público 
Arborização das calçadas – aumento de sombra no verão, principalmente nas porções oeste, sul e sudeste
Criação de praças – porção oeste e sul
Aumento da impermeabilização do solo não edificado

Programa Urbano

Considerando os dados obtidos ao longo do levantamento, a análise de quali-
dade socioambiental, os resultados das oficinas públicas realizadas pelo PRIH, em 
2004, e  as impressões pessoais da área de estudo, formulou-se Programa Urba-
no de atuação sobre o espaço urbano, com os seguintes itens a serem contemplados: 
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Fase 2 | Proposta

No primeiro momento, defi niram-se os 
imóveis, daqueles classifi cados como áre-
as adensáveis, os quais serão demolidos e os 
quais possuem potencial para reforma – seja 
ela habitacional ou para outros usos. Para 
tanto, utilizou-se o critério de conservar, 
dentre as áreas adensáveis, o mínimo dos 
imóveis que de alguma forma contribuem 
para a memória e para a identidade do lugar. 
Consideraram-se de interesse para este fi m os 
edifícios com térreo comercial mais dois ou 
três andares habitacionais e os casarões e so-
brados do início do século XX encortiçados. 

Defi nidos aqueles que serão demolidos, 
julgou-se necessário, mais uma vez, montar 
um plano de 4 fases para as demolições. As 
unidades habitacionais produzidas nos terre-
nos que sofreram demolição na primeira fase, 
serão, prioritariamente, destinadas aos desa-
lojados pelas demolições da fase seguinte, e 
assim em diante.  O intuito é prover habita-
ção antes do desalojamento, dando condições 
dignas de remoção aos moradores. O cálculo 
de população atingida pelas demolições foi 
feito sobre o universo da população encor-
tiçada, considerando essa população mais 
carente e com mais necessidade de ajuda na 
aquisição de habitação.  Ressalta-se o foco na 
provisão de HIS, considerando que a faixa 
de renda de HMP é atendida pelo mercado.

Na fase 0 do Plano de Demolições, a prio-

ridade é a apropriação dos imóveis notifi ca-
dos pelo IPTU Progressivo. Foram escolhidos 
dois terrenos de acordo com seu grau de su-
butilização e seu potencial de adensamento. O 
primeiro, na rua Barão de Iguapê, possui dois 
pequenos galpões abandonados e o segundo, 
na Rua dos Lavapés, funciona hoje como uma 
escolinha de futebol particular. Neste último, 
o potencial de conexão com a rua Diogo Vaz 
é tão considerável que a demolição do galpão 
que faz fundo com a escolinha e frente com a 
rua Diogo Vaz se tornou de extremo interesse. 

As demolições de um edifício industrial, 
dos edifícios da CET e da Cooperglicério 
visam à abertura de solo para possível reso-
lução dos recorrentes alagamentos que os 
baixos do viaduto sofre. Prevê-se, neste pla-
no, a construção de uma estrutura de ala-
gado construído em conjunto com edifício 
destinado ao uso da Cooperglicério, cujo 
programa abrigaria tanto armazenamento 
e separação dos recicláveis como também 
espaço de educação da população sobre a 
importância do processo de reciclagem. 

Para as fases seguintes, 1 e 2, foi adota-
do o remembramento de lotes como prin-
cipal critério, permitindo a construção de 
edifícios maiores com maior número de 
unidades. Já na última fase, os lotes meno-
res, sem possibilidade de remembramen-
to, podem resultar em edifícios menores. 

plano de demolições
(fonte dos dados: Google Earth street view)

edifícios que permanecem            

fase 0

fase 1

fase 2

fase 3
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Os edifícios escolhidos para reforma de-
verão passar por avaliação específi ca a fi m de 
descobrir seu real potencial de intervenção. 

Essa proposta abrange a adequação de cor-
tiços à Lei Moura, a ocupação de térreos vazios 
com comércio e serviços e a readequação de 
edifícios habitacionais. Assim, o próximo pas-
so no desenvolvimento da proposta foi a orga-
nização do Plano de Massas, atendendo às ne-
cessidades compiladas no Programa Urbano. 

reformas
(fonte dos dados: Google Earth street view | 
visita de campo)

edifícios que permanecem         
edifícios para demolição          
reforma de cortiços           
reforma comércio/serviços
reforma habitação
reforma habitação com térreo comercial     
reforma casarões - institucional
reforma com mudança de uso
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plano de massas
(fonte dos dados: Google Earth street view | visita de campo)

edifícios que permanecem         
reforma habitação         
novas habitações         
habitação provisória | albergue
praça existente
praça proposta     
restaurante | bar | lanchonete
restaurante popular
UBS
CEI | EMEI
EMEF
CIEJA
Equipamento Cultural 
Eletropaulo | Administração e Acervo Light
rua proposta

Reforma de parte dos galpões da Eletro-
paulo para abrigar o programa da escola de 
samba Unidos do Lavapés, além de ofi ci-
nas, peças de teatro e atividades culturais. 
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Desenho Urbano | estudo preliminar

Consolidado o Plano de Massas, iniciou-
-se o processo de estudos volumétricos e 
de implantação dos edifícios habitacionais 
a serem propostos e dos ensaios de acesso 
ao sol para cada um deles e também para 
as praças. Adotou-se a futura implantação 
de duas estações do metropolitano de São 
Paulo, pertencentes à extensão da Linha 
6 – Laranja (Estação Lavapés e Glicério)1  

O partido tem como premissas a ocupa-
ção comercial do térreo dos edifícios habi-
tacionais (sempre que o uso comercial ou de 
serviços for favorável; quando não, o térreo 
pode ser ocupado por áreas de interesse de 
todos os moradores, inclusive para espaços 
de geração de renda); o destino dos térreos 
de acordo com a orientação do sol -  usos 
matutinos recebendo sol do leste e usos ves-
pertinos,  sol do oeste; o fl uxo de pedestres 
como principal estruturador dos espaços li-

implantação geral | estudo preliminar urbano
(fonte dos dados: Google Earth street view | visita de campo)

edifícios existentes
HIS (em sua maioria, uso misto)
albergue
escola
restaurante
espaço público (praças, passagens e passeios)
UBS
lotes previsão de habitação - fase 3 total Unidades Habitacionais = 2.633

vres e públicos; a transposição das quadras 
por meio de galerias e vielas; a negação da 
habitação-condomínio; a produção de esto-
que público para aluguel social sempre que 
possível; o tratamento hierarquizado dos 
espaços livres e públicos favorecendo cone-
xões urbanas; aumento de solo permeável.  

A implantação dessa proposta é dada em 
quatro fases, acompanhando as fases determi-
nadas no plano de demolições.  Os estudos se-
rão apresentados de acordo com suas fases de 
implantação.  A área média de uma unidade ha-
bitacional considerada para os cálculos foi de 
66,70m² (58m² + 15% de área de circulação). 2

Ao longo do estudo, também se esbo-
çou o tempo necessário para que toda a 
proposta fosse de fato implantada. Assim, 
foi possível adotar um horizonte de atu-
ação, avançando 10 anos a partir do tér-
mino das construções. Assim, este pla-
no tem como horizonte o ano de 2032.3

1 http://metrodesaopaulo.blogspot.com.br/
2 Manual de Desenho Universal: Diretrizes do Dese-
nho Universal na Habitação de Interesse Social no Esta-
do de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, 2012.
3 O cronograma esquemático será apresentado no fi nal desse 
caderno.



94 95

Conexões Urbanas                                           

referência | corte esquemático passeios
(fonte: Grid, Street, Place, 2012)

caminhos possíveis | permeabilidade do tecido urbano
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HIS Barão de Iguapê 1

684,65 hab/haDensidade populacional

1,89CA

92TOTAL de unidades

56306total de unidades

9102unidades por andar

T + 10 andT + 3 andT + 3 andcaráter

0,35TO

670710127,5pavimento tipo (m²)

4.286área do terreno (m²)

simestoque público

Rua Barão de Iguapê, 985Endereço

Barão de Iguapê 1Nome

684,65 hab/haDensidade populacional

1,89CA

92TOTAL de unidades

56306total de unidades

9102unidades por andar

T + 10 andT + 3 andT + 3 andcaráter

0,35TO

670710127,5pavimento tipo (m²)

4.286área do terreno (m²)

simestoque público

Rua Barão de Iguapê, 985Endereço

Barão de Iguapê 1Nome
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3120 Orientation: 108.6°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -52.0°   
VSA: 21.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Barão de Iguapê
ed 2 | fachada Noroeste  ed 2 | fachada Leste      ed 3 | fachada Sudeste    ed 3 | fachada Noroeste

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3123 Orientation: 108.6°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -52.0°   
VSA: 21.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3128 Orientation: -31.4°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 87.9°   
VSA: 81.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2595 Orientation: 148.6°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -92.1°   
VSA: 98.7°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

A implantação dos edifícios proporciona a passagem de pe-
destres através do lote, além de criar duas pequenas praças. O 
uso do térreo em frente à praça Nina Rodrigues, destina-se à lan-
chonetes e pequenos bares, que podem utilizar a calçada, quan-
do necessário, e servir aos usuários do edifício da Previdência. 

3
1

Rua Barão de Iguapê

2

Proposta | Fase 0

1. HIS Barão de Iguapê 1

2. HIS Lavapés 1 e 2

3. HIS Diogo Vaz

4. Praça da Água
Alagado construído
retenção + tratamento de água
(referência: Projeto Urbano Parque Dom Pedro)

Edifício da Cooperglicério 
seleção e armazenamento de materiais recicláveis
ofi cinas e cursos
palestras

total UH = 163
famílias encortiçadas atingidas pela 1ª fase do 
plano de demolição e reforma de cortiços = 137

Nessa fase, todo o estoque construído será 
público. As unidades serão acessíveis atra-
vés de programas de aluguel social. A pro-
dução contempla a demanda imediata de 
137 famílias e ainda reserva 26 unidades.  

implantação geral | fase 0
(fonte dos dados: Google Earth street view | visita de campo)

edifícios existentes
HIS (em sua maioria, uso misto)
albergue
escola
restaurante
espaço público (praças, passagens e passeios)
UBS
lotes previsão de habitação - fase 3

1

4

3

2
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Proposta | Fase 1

1. HIS Glicério 1 e 2

2. Habitação Provisória

3. HIS Barão de Iguapê 2

4. HIS Lavapés 3

5. HIS Lavapés 4

6. HIS Lavapés 5 e 6 | Diogo Vaz 2

7. HIS Lavapés 7 e 8

8. HIS Lavapés 9 

9. HIS Lavapés 10

10. HIS Cesário Ramalho

11. Praça da Escola

12. CEI/EMEI + Praça Pomar

13. Passagem Lavapés - Espírita

14. Praça Lavapés

total UH = 1.019
famílias encortiçadas atingidas pela 2ª fase do 
plano de demolição = 46

implantação geral | fase 1
(fonte dos dados: Google Earth street view | visita de campo)

edifícios existentes
HIS (em sua maioria, uso misto)
albergue
escola
restaurante
espaço público (praças, passagens e passeios)
UBS
lotes previsão de habitação - fase 3

1

2

3

4
5 6

7
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10

11
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14

HIS Lavapés 1 e 2  | HIS Diogo Vaz 1

A

A

corte AA
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4327 Orientation: 107.7°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -51.1°   
VSA: 20.9°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Lavapés 1
fachada Leste

1

2

Rua dos Lavapés 

Rua Diogo Vaz 
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2987 Orientation: -162.3°, 0.0°     
Sun Position: 57.2°, 15.2°     
HSA: -140.4°   
VSA: 160.5°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4322 Orientation: -82.6°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 139.1°   
VSA: 162.4°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4324 Orientation: 5.8°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 50.7°   
VSA: 20.8°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Lavapés 2
fachada Norte

Diogo Vaz 1
fachada Leste          fachada Norte
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Vitoria Gasteiz: Centro Histórico | Esteiras Rolantes Urbanas

praça mirante

praça Mirante

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)

A ligação entre a rua Diogo Vaz (cota 741.00) e a rua dos La-
vapés (cota 728.00) é feita através de esteiras e escadas rolandes 
urbanas. Na cota 741.00, a escada rolante desemboca em uma pe-
quena praça mirante, com vista para a baixada e com possibilidade 
de abrigar espaço externo para pequenas lanchonetes ou padarias.                                                                                                                                     

1088,00 hab/ha1351,11 hab/ha1024,00 hab/haDensidade populacional

3,063,152,52CA

71TOTAL de unidades

173816total de unidades

5 (último andar: 2 unidades)84unidades por andar

T + 4 andT + 5 andT + 4 andcaráter

0,670,660,63TO

336588 (último pav: 430m²)315pavimento tipo (m²)

500883500área do terreno (m²)

simsimsimestoque público

Rua Diogo Vaz, 292Rua dos Lavapés, 410Rua dos Lavapés, 410Endereço

Diogo Vaz 1 Lavapés 2 Lavapés 1 Nome

1088,00 hab/ha1351,11 hab/ha1024,00 hab/haDensidade populacional

3,063,152,52CA
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T + 4 andT + 5 andT + 4 andcaráter

0,670,660,63TO

336588 (último pav: 430m²)315pavimento tipo (m²)

500883500área do terreno (m²)

simsimsimestoque público

Rua Diogo Vaz, 292Rua dos Lavapés, 410Rua dos Lavapés, 410Endereço

Diogo Vaz 1 Lavapés 2 Lavapés 1 Nome
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Habitação Provisória e HIS Barão de Iguapê 2

1440,00 hab/haDensidade populacional

3,40CA

144TOTAL de unidades

144total de unidades

1266unidades por andar

6 and8 andT + 3 andcaráter

0,57TO

900450455pavimento tipo (m²)

3.180área do terreno (m²)

mistoestoque público

Rua Barão de Iguapê, 939Endereço

Barão de Iguapê 2Nome
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1266unidades por andar

6 and8 andT + 3 andcaráter

0,57TO

900450455pavimento tipo (m²)

3.180área do terreno (m²)

mistoestoque público

Rua Barão de Iguapê, 939Endereço

Barão de Iguapê 2Nome
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2175 Orientation: 108.6°, 0.0°     
Sun Position: 2.7°, 42.9°     
HSA: -105.9°   
VSA: 106.4°   

Time: 12:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Barão de Iguapê 2
ed 1 | fachada Norte        ed 2 | fachada Leste        ed 3 | fachada Leste      ed 3 | fachada Oeste

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2172 Orientation: -70.5°, 0.0°     
Sun Position: 2.7°, 42.9°     
HSA: 73.2°   
VSA: 72.7°   

Time: 12:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2171 Orientation: 18.6°, 0.0°     
Sun Position: 2.7°, 42.9°     
HSA: -15.9°   
VSA: 44.0°   

Time: 12:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2174 Orientation: -71.4°, 0.0°     
Sun Position: 2.7°, 42.9°     
HSA: 74.1°   
VSA: 73.6°   

Time: 12:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Habitação Provisória | Albergue
ed 1 | fachada Leste        ed 2 | fachada Oeste       

estudos de insolação | máscaras
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3876 Orientation: 112.9°, 0.0°     
Sun Position: 2.7°, 42.9°     
HSA: -110.2°   
VSA: 110.4°   

Time: 12:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3878 Orientation: 112.8°, 0.0°     
Sun Position: 2.7°, 42.9°     
HSA: -110.1°   
VSA: 110.3°   

Time: 12:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

1
2

HIS Glicério 1 e 2
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6843 Orientation: -64.9°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 121.4°   
VSA: 155.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Glicério 1
fachada Sudeste              fachada Leste

Glicério 2
fachada Oeste                 fachada Norte

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6844 Orientation: -92.9°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 149.5°   
VSA: 164.4°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6848 Orientation: 120.5°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -64.0°   
VSA: 28.7°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

N
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°

150°

165°
180°

195°

210°

225°

240°

255°

270°

285°

300°

315°

330°

345°

 10°

 20°

 30°

 40°

 50°

 60°

 70°

 80°

6

7

8
9

1011121314
15

16

17

18

1st Jan

1st Feb

1st Mar

1st Apr

1st May

1st Jun1st Jul

1st Aug

1st Sep

1st Oct

1st Nov

1st Dec

Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6849 Orientation: -157.0°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -146.4°   
VSA: 163.9°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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HIS Lavapés 4
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2989 Orientation: 176.6°, 0.0°     
Sun Position: 57.2°, 15.2°     
HSA: -119.4°   
VSA: 150.9°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.

Lavapês 4
ed 1 | fachada Norte       ed 2 | fachada Norte       ed 3 | fachada Norte  

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2985 Orientation: -3.4°, 0.0°     
Sun Position: 57.2°, 15.2°     
HSA: 60.6°   
VSA: 29.1°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2986 Orientation: 176.6°, 0.0°     
Sun Position: 57.2°, 15.2°     
HSA: -119.4°   
VSA: 150.9°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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HIS Lavapés 3
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3563 Orientation: -51.5°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 108.0°   
VSA: 142.1°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Lavapês 3
fachada Noroeste            fachada Sudeste

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3562 Orientation: -51.5°, 0.0°     
Sun Position: 57.3°, 15.2°     
HSA: 108.8°   
VSA: 139.9°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.

Devido à grande declividade do terreno, o pavimento térreo e os dois primeiros 
pavimentos habitacionais são menores do que o restante. A ligação entre a rua dos 
Lavapés (cota 728.00) com a rua Espírita (cota 741.00) é feita por escadas rolantes. 
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HIS Lavapés 7 e 8

Os térreos são ocupados por bares, restaurantes, lan-
chonetes e por um pequeno cinema, favorecendo as-
sim o uso diurno e noturno da rua e da praça Lavapés. Os 
miolos dos lotes dos edifícios podem ser acessados atra-
vés de rampas que descem 1m a partir da rua dos Lavapés. 
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4498 Orientation: -86.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 142.7°   
VSA: 163.2°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Lavapés 7
fachada Leste                  fachada Oeste interna

Lavapés 8
fachada Oeste                 fachada Oeste interna

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4503 Orientation: -86.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 142.7°   
VSA: 163.2°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4502 Orientation: 93.8°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -37.3°   
VSA: 16.8°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4501 Orientation: -73.7°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 130.2°   
VSA: 159.6°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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HIS Lavapés 5 e 6 | HIS Diogo Vaz 2
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2424 Orientation: -102.9°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 159.4°   
VSA: 165.6°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Lavapés 5
fachada Leste                

5

6

Rua dos Lavapés 

Rua Diogo Vaz 

Diogo Vaz 2
fachada Leste     

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)

Mais uma vez a ligação entre as ruas Lavapés e Diogo Vaz 
é feita através de escada rolante urbana pelo espaço público de 
circulação formado pela implantação dos edifícios de uso mis-
to. Na rua dos Lavapés,  o uso do térreo pode e deve seguir o 
padrão de ocupação existente - lojas e serviços ligados a ma-
deira e metais. Instalado ponto de ônibus, a existência de pa-
darias, pequenos cafés e bancas de jornal deve ser estimulada.

A viela formada pelos edifícios existentes e pelo pro-
posto, na cota da rua Diogo Vaz, torna-se espaço de pas-
sagem dos pedestres - principalmente, em direção ao pon-
to de ônibus - propiciando o uso comercial no térreo. 
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2420 Orientation: 69.8°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -13.3°   
VSA: 13.9°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2428 Orientation: 77.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -20.7°   
VSA: 14.4°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2426 Orientation: 75.7°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -19.1°   
VSA: 14.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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fachada Oeste interna   fachada Oeste       
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HIS Cesário Ramalho
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estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo software Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5235 Orientation: -80.4°, 0.0°     
Sun Position: -28.2°, 37.5°     
HSA: 52.3°   
VSA: 51.4°   

Time: 13:45       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5241 Orientation: 21.2°, 0.0°     
Sun Position: -28.2°, 37.5°     
HSA: -49.4°   
VSA: 49.7°   

Time: 13:45       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5240 Orientation: -91.9°, 0.0°     
Sun Position: -28.2°, 37.5°     
HSA: 63.7°   
VSA: 60.0°   

Time: 13:45       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5238 Orientation: 100.3°, 0.0°     
Sun Position: -28.2°, 37.5°     
HSA: -128.5°   
VSA: 129.1°   

Time: 13:45       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5239 Orientation: -79.6°, 0.0°     
Sun Position: -28.2°, 37.5°     
HSA: 51.5°   
VSA: 50.9°   

Time: 13:45       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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HIS Lavapés 9        
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 9339 Orientation: -93.9°, 0.0°     
Sun Position: 1.5°, 44.5°     
HSA: 95.3°   
VSA: 95.4°   

Time: 12:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.

Lavapês 9
ed 1 | fachada Oeste        ed 2 | fachada Norte       ed 3 | fachada Oeste  

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo software Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 9338 Orientation: -164.9°, 0.0°     
Sun Position: 1.5°, 44.5°     
HSA: 166.3°   
VSA: 134.7°   

Time: 12:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 9337 Orientation: -59.9°, 0.0°     
Sun Position: 1.5°, 44.5°     
HSA: 61.3°   
VSA: 64.0°   

Time: 12:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 5234 Orientation: -71.5°, 0.0°     
Sun Position: -28.2°, 37.5°     
HSA: 43.3°   
VSA: 46.5°   

Time: 13:45       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Rua dos Lavapés

Rua dos Lavapés

HIS Lavapés 10
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Praça Lavapés

A Praça Lavapés foi idealizada como o 
grande espaço público de encontro dos mo-
radores e serve a diversas escalas. É a chega-
da de quem vem ao centro cultural Unidos 
do Lavapés; é o espaço onde feiras e gran-
des eventos ao ar livre acontecem; é o local 
de ensaios públicos da escola de samba; é 
o foyer dos usuários do cinema; é a exten-
são de bares e restaurantes no verão; é onde 
se anda de bicicleta e brinca de pega-pega; 
é onde a festa junina do bairro acontece. 

Nela, a vida cotidiana se desenrola ao 
longo de todo o dia nos seus diversos usos. 
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Praça Antônio  Prado, SP | noite de verão                  Praça Centro Georges Pompidou, Paris                      
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 1633 Orientation: -86.2°, -85.4°     
Sun Position: 57.2°, 15.2°     
HSA: 143.4°   
VSA: 161.3°   

Time: 08:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Praça da Escola | CEI EMEI + Praça Pomar | Passagem Espírita - Lavapés

A Praça da Escola é extensão da CEI e da 
EMEI propostas nos casarões da rua Sinimbu 
e rua São Paulo. Nela, as crianças mais velhas 
podem ter contato com o espaço público e, as-
sim, aprender a valorizá-lo e preservá-lo desde 
pequenas. O espaço também pode ser utiliza-
do pelas mães e pais na espera da saída de seus 
fi lhos e, em geral, pela população moradora. 

A CEI/ EMEI Pomar é proposta em 
conjunto com a praça, cujo objetivo é o 
de aproximar a criança do espaço através 
do plantio e manutenção de árvores fru-
tíferas pelos alunos e professores. Esse es-
paço também serve como ligação entre 
as ruas Teixeira Leite e Junqueira Freire. 

Esta pequena praça tem como princi-
pal objetivo a ligação entre as ruas Espírita 
(cota 729.00) com a rua dos Lavapés (cota 
733.00). Para tanto, se faz uso, mais uma vez, 
das esteiras rolantes urbanas. Devido à pro-
ximidade com a EMEF proposta, pode abri-
gar algum tipo de comida rápida ambulante, 
como cachorro-quente, pipopa ou churros. 
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 10402 Orientation: -66.7°, -90.0°     
Sun Position: -65.3°, 0.0°     
HSA: 1.4°   
VSA: 0.0°   

Time: 17:30       
Date: 9th Jul (190)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4283 Orientation: 172.7°, -69.9°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: -116.2°   
VSA: 151.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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HIS Glicério 3 e 4 | HIS São Paulo 

3
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6855 Orientation: 175.3°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -118.7°   
VSA: 153.5°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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fachada Norte                 fachada Leste
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fachada Leste                  fachada Oeste
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6854 Orientation: 87.1°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -30.5°   
VSA: 15.6°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

N
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°

150°

165°
180°

195°

210°

225°

240°

255°

270°

285°

300°

315°

330°

345°

 10°

 20°

 30°

 40°

 50°

 60°

 70°

 80°

6

7

8
9

1011121314
15

16

17

18

1st Jan

1st Feb

1st Mar

1st Apr

1st May

1st Jun1st Jul

1st Aug

1st Sep

1st Oct

1st Nov

1st Dec

Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6851 Orientation: -65.1°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 121.7°   
VSA: 155.4°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6850 Orientation: 114.9°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -58.3°   
VSA: 24.6°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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51171820unidades por andar

T + 4 and4 andT + 3 andT + 4 andT + 4 andcaráter

0,570,660,58TO

38478048612201.390pavimento tipo (m²)

6723.7902.412área do terreno (m²)

mistomistomistoestoque público

Rua São Paulo, 279 Rua do Glicério, 579Rua do Glicério, 576Endereço

São PauloGlicério 4 Glicério 3 Nome

Proposta | Fase 2

1. HIS Glicério 3 e 4

2. HIS São Paulo

3. HIS Teixeira Leite

4. HIS Praça do Metrô

5. HIS Junqueira Freire

6. HIS Otto de Alencar | Silveira da Mota

7. HIS IAPI

8. Praça Metrô Lavapês

9. EMEF Lavapés

10. Praça Encubadora

11. Praça Metrô Glicério

12. EMEF IAPI 

13. CEI IAPI 

14. Restaurante Popular

total UH = 1451
famílias encortiçadas atingidas pela 3ª fase do 
plano de demolição = 33

implantação geral | fase 2
(fonte dos dados: Google Earth street view | visita de campo)

edifícios existentes
HIS (em sua maioria, uso misto)
albergue
escola
restaurante
espaço público (praças, passagens e passeios)
UBS
lotes previsão de habitação - fase 3

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

7
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HIS Junqueira Freire

N
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°

150°

165°
180°

195°

210°

225°

240°

255°

270°

285°

300°

315°

330°

345°

 10°

 20°

 30°

 40°

 50°

 60°

 70°

 80°

6

7

8
9

1011121314
15

16

17

18

1st Jan

1st Feb

1st Mar

1st Apr

1st May

1st Jun1st Jul

1st Aug

1st Sep

1st Oct

1st Nov

1st Dec

Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2623 Orientation: -31.0°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 87.5°   
VSA: 79.6°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Junqueira Freire
fachada Noroeste       fachada Oeste             fachada Leste             fachada oeste interna         
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Rua Junqueira Freire

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2624 Orientation: -100.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 156.7°   
VSA: 165.3°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2627 Orientation: -86.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 142.7°   
VSA: 163.1°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2626 Orientation: -86.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 142.7°   
VSA: 163.1°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

1294,38 hab/haDensidade populacional

3,40CA

360TOTAL de unidades

360total de unidades

90unidades por andar

T + 4 andcaráter

0,68TO

6.067pavimento tipo (m²)

8.928área do terreno (m²)

mistoestoque público

Rua Junqueria Freire, 281Endereço

Junqueira FreireNome
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HIS Teixeira Leite | HIS Praça do Metrô | Praça Metrô Lavapés | Restaurante Popular
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6108 Orientation: -157.8°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -145.6°   
VSA: 163.8°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

Teixeira Leite
fachada Nordeste        fachada Sudeste        

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)

N
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°

150°

165°
180°

195°

210°

225°

240°

255°

270°

285°

300°

315°

330°

345°

 10°

 20°

 30°

 40°

 50°

 60°

 70°

 80°

6

7

8
9

1011121314
15

16

17

18

1st Jan

1st Feb

1st Mar

1st Apr

1st May

1st Jun1st Jul

1st Aug

1st Sep

1st Oct

1st Nov

1st Dec

Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6109 Orientation: 112.1°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -55.6°   
VSA: 23.0°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

HIS praça do Metrô
fachada Nordeste        fachada Leste       
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Equidistant Projection  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6105 Orientation: -151.7°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -151.7°   
VSA: 164.7°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Equidistant Projection  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6104 Orientation: -101.4°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: 158.0°   
VSA: 165.5°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 6107 Orientation: 93.4°, -90.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.5°     
HSA: -36.8°   
VSA: 16.7°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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751,30 hab/ha828,24 hab/haDensidade populacional

2,232,23CA

98TOTAL de unidades

12182444total de unidades

36811unidades por andar

T + 4 andT + 3 and
T + 3 
andT + 4 andcaráter

0,540,45TO

210440595763pavimento tipo (m²)

2.3271.704área do terreno (m²)

mistomistoestoque público

Rua Teixeira Leite, 448Pça Metrô Lavapés, s/ nºEndereço

Teixeira Leitepça do Metrô Nome
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EMEF Lavapés 

Proposta | Fase 3
Os estudos volumétricos da fase 3 não 

foram desenvolvidos pois considerou-se que 
os lotes dessa fase, mais estreitos e de menos 
área, necessitam de atuação em menor escala 
de projeto do que a adotada nesse trabalho.

HIS IAPI | CEI e EMEF IAPI
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2124 Orientation: -97.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 153.6°   
VSA: 164.9°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.

IAPI
ed 1 | fachada Oeste       ed 2 | fachada Leste      ed 3 | fachada Oeste          

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2125 Orientation: -97.2°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 153.6°   
VSA: 164.9°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 2126 Orientation: -97.0°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 153.5°   
VSA: 164.9°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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HIS Otto de Alencar
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4505 Orientation: -160.4°, 0.0°     
Sun Position: 1.5°, 44.5°     
HSA: 161.8°   
VSA: 134.0°   

Time: 12:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.

Otto Alencar
fachada Norte         

Silveira da Mota
fachada Oeste                 fachada Norte

estudos de insolação | máscaras (produzidas pelo soft ware Ecotect)

N
15°

30°

45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°

150°

165°
180°

195°

210°

225°

240°

255°

270°

285°

300°

315°

330°

345°

 10°

 20°

 30°

 40°

 50°

 60°

 70°

 80°

6

7

8
9

1011121314
15

16

17

18

1st Jan

1st Feb

1st Mar

1st Apr

1st May

1st Jun1st Jul

1st Aug

1st Sep

1st Oct

1st Nov

1st Dec

Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 4506 Orientation: -72.5°, 0.0°     
Sun Position: 1.5°, 44.5°     
HSA: 73.9°   
VSA: 74.2°   

Time: 12:00       
Date: 1st Jun (152)        
Dotted lines: July-December.
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Stereographic Diagram  
Location: -23.6°, -46.7°     
Obj 3637 Orientation: 19.6°, 0.0°     
Sun Position: 56.5°, 13.6°     
HSA: 36.9°   
VSA: 16.8°   

Time: 08:00       
Date: 22nd Jun (173)        
Dotted lines: July-December.
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Rua comercial  | Amsterdã, Holanda
(fonte: arquivo próprio)

infraestrutura espaço público  | Barcelona, Espanha
(fonte: arquivo próprio)

praça Centro Georges Pompidou | Paris, França
(fonte: arquivo próprio)

parque e conjunto habitacional Bercy | Paris, França
(fonte: arquivo próprio)

galerias comerciais | Paris, França
(fonte: arquivo próprio)

praça  e restaurante | Roma, Itália
(fonte: arquivo próprio)

Referências Projetuais

Elephant & Castle | Londres, UK
(fonte: www.elephantandcastle.org.uk)

Concept Masterplan

  
19 - 22 October 2011
www.elephantandcastle.org.uk

Height & massing

Townscape views to be analysed as part of the planning applicationLondon View Management Framework (LVMF)

LVMF view from Serpentine bridge in Hyde Park

Local view 40 - from Camberwell Road towards St Paul’s Cathedral

Buildings of 10 storeys or more

Mid-rise blocks (5 to 9 storeys)

Low-rise blocks (3 to 4 storeys)

Suggested indicative massing, October 2011

General principle for distribution of height presented 
at the Masterplan Principles event, July 2011
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Principles for distribution of height:

The general buildings’ scale and intensity of 
development increase towards the transport hub 
and the shopping centre.

The tallest buildings are carefully located to achieve 
the following:

Assist legibility and announce the development • 
by creating landmarks at appropriate 
locations, such as the end of the park and the 
termination of the shopping streets such as 
New Kent Road and Walworth Road

A 25 storey building to frame the park and • 
provide a visual focus when viewed from all 
directions along local view corridors

2 buildings of 37 and 27 storeys to create a • 
visual termination to the 2 strategic routes 
and create a complementary cluster of taller 
buildings towards the centre 

Integrate with the surrounding existing urban • 
context

Minimise building footprint and allow a large • 
area of open space to be created amongst the 
buildings, together with a network of other 
incidental open spaces

Respond to townscape and landscape • 
sensitivities such as strategic London views and 
the creation of a new park 

Achieve diversity in scale and character • 

The distribution of height will also be informed by 
technical studies on daylight, sunlight and wind.

Indicative existing urban blocks

Indicative proposed urban blocks

Proposed Oakmayne development

Centro Histórico  | Vitoria Gasteiz, Espanha
(fonte: Panoramio)

Alagado Construído | Projeto Parque Dom Pedro 
São Paulo
(fonte: Plano Urbanístico Parque Dom Pedro II, São Paulo, 2011)
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2ºS 2012 1ºS 2013 2ºS 2013 1ºS 2014 2ºS 2014 1ºS 2015 2ºS 2015 1ºS 2016 2ºS 2016 1ºS 2017 2ºS 2017 1ºS 2018 2ºS 2018 1ºS 2019 2ºS 2019 1ºS 2020 2ºS 2020 1ºS 2021 2ºS 2021 1ºS 2022 2ºS 2022
Fase 0 
demolição galpões/garitas
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega
1ª Fase 
demolição
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega
2ª Fase 
demolição
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega
3ª Fase 
demolição
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega

Fase 3 | Implementação

cronograma esquemático de implementação do plano

2ºS 2012 1ºS 2013 2ºS 2013 1ºS 2014 2ºS 2014 1ºS 2015 2ºS 2015 1ºS 2016 2ºS 2016 1ºS 2017 2ºS 2017 1ºS 2018 2ºS 2018 1ºS 2019 2ºS 2019 1ºS 2020 2ºS 2020 1ºS 2021 2ºS 2021 1ºS 2022 2ºS 2022
Fase 0 
demolição galpões/garitas
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega
1ª Fase 
demolição
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega
2ª Fase 
demolição
projeto
obra completa HIS | HMP
entrega
3ª Fase 
demolição
projeto
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