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RESUMO 

Esta pesquisa aborda a relação entre a dinâmica do mercado imobiliário e a aplicação do 

instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada. Procura-se discutir os descompassos 

existentes entre a aplicação do instrumento enquanto potencial transformador da realidade de 

áreas deterioradas e valorização do espaço urbano e ambiental e a atuação do mercado 

imobiliário frente aos interesses do capital. Entre as Operações Urbanas Consorciadas 

propostas pelo PDE, destaca-se a OU Vila Leopoldina – Jaguaré. Embora esta não tenha sido 

instituída em forma de lei, essa OU foi alvo em 2003/04 de um projeto de lei decorrente de 

estudos urbanísticos e ambientais de autoria da equipe técnica do então Departamento de 

Projetos Urbanos da Secretaria de Planejamento Urbano de São Paulo (SEMPLA), que 

considerava a concepção da Operação Urbana Consorciada como um sistema integrado de 

ações contemplando a dimensão urbanística e os interesses do mercado e da sociedade. A 

pesquisa investiga as relações entre as concepções do Plano e as realizações do mercado 

imobiliário, evidenciando as causas e características do conflito entre ambos.  

PALAVRAS-CHAVE: projeto urbano; operações urbanas; plano; mercado imobiliário.   
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PARTE I RESUMO DO PROJETO INICIAL, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E 

MÉTODO 

 

O instrumento da Operação Urbana Consorciada (OUC) é um meio de produção do espaço 

urbano cujo alcance é uma necessária e complexa integração entre atores diversos envolvidos 

no processo de transformação da cidade contemporânea. Em São Paulo esse instrumento 

urbanístico se consagrou como meio gestor propositivo e fator articulador de planos e projetos 

com o objetivo de mediar a relação entre o poder público municipal e os agentes imobiliários. 

Estes agentes em tese poderiam, por intermédio das OU, produzir o espaço urbano de forma a 

abandonar práticas consolidadas da dinâmica imobiliária que se baseiam historicamente na 

regulação representada pela aplicação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), bem como 

em índices urbanísticos (coeficientes de aproveitamento e taxas de ocupação) dela 

decorrentes, conforme o zoneamento.  

Em áreas da cidade em processo de transformação de usos, sobretudo em regiões 

industrializadas que ao perderem as instalações fabris dispõem de grandes terrenos, os 

instrumentos e indicadores providos pela LUOS são, via de regra, o meio tradicional para que 

se dê a verticalização, reproduzindo a ênfase no parcelamento do solo que reproduz o lote 

urbano e a introversão dos edifícios nele: nenhum estímulo é então concedido por estes 

mecanismos para que a transformação edilícia ocorra de maneira articulada a projetos urbanos 

e planos, abrangendo áreas-alvo de intervenções urbanísticas definidas para esse fim. Isto 

quer dizer que as transformações de uso e ocupação do solo resultam como prática corrente da 

relação entre área do terreno e coeficiente de aproveitamento, pelas condições ditadas em Lei 

e normativas de zoneamento, ou da negociação de direito adicional de construir e eventual 

pagamento de outorga onerosa, como regulamentado na LUOS de 2004 em São Paulo
1
.  

As Operações Urbanas (OU) consistem em instrumento urbanístico diferenciado, que com o 

Estatuto da Cidade (Lei Federal no. 10.257 de 2001) possibilitaram um sistema coordenado e 

                                                           
1
 LEI Nº 13.885, DE 25 DE AGOSTO DE 2004, conforme normativa publicada no Portal da SMDU Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitu

ra.sp.gov.br%2Fguiadeservicos%2Fcontent%2Fzoneamento-da-cidade-de-s%25C3%25A3o-
paulo&ei=e1xVUqGENoe88ASW1IDwBQ&usg=AFQjCNGBGP9DAESB3dazGcRJ6usCF4EWKg&bvm=bv.53760139,d.eWU>. Acesso em: 
jun.2013. 
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induzido de intervenções em diversos níveis, incidindo não apenas em lotes urbanos, mas em 

áreas demarcadas para esse fim.  

Tal excepcionalidade legal e de parcelamento do solo é um mecanismo que visa à melhoria da 

qualidade do tecido urbano com amplo sentido social, enfatizando o papel fundamental do 

Poder Público no processo de gestão, tal como expresso no Estatuto da Cidade (Seção X, Art. 

32, § 1º):  

Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de 

alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 

valorização ambiental. (ESTATUDO DA CIDADE, 2001). 

Incorporam-se nestes dispositivos a necessidade de prever um programa básico de ocupação 

da área (mix de atividades) e de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada.  

Tal qual delineado pelo Estatuto da Cidade, Operação Urbana se define como parceria 

público- privado com o objetivo de promover o desenvolvimento das cidades a partir de ações 

de planejamento urbano, em nível municipal (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009). A 

aplicação desse recurso permitiria ao Estado papel regulador, no objetivo de promover o 

desenvolvimento ao alcance do poder municipal, transformando áreas urbanas e combatendo 

a manifestação da exclusão e da desigualdade. 

A requalificação urbana no âmbito das OU envolve dois principais fatores: a transformação de 

usos na área alvo e a valorização do solo e produtos imobiliários, uma vez que se manifeste 

interesse do mercado em investir em imóveis no perímetro de intervenção. As OU 

pressupõem que o produto dessa valorização seja objeto de apropriação pelo poder público 

com fins redistributivos, cumprindo com esse gesto em tese a função social da propriedade. 

Direitos Urbanísticos Adicionais são então outorgados, por mecanismos onerosos, na área 

delimitada de operação urbana ou em outras áreas da cidade, conforme Lei Específica que 

regulamenta a Operação.  

Cada uma das Operações Urbanas deve constar do Plano Diretor ser normatizada por lei 

específica, aprovada por quorum qualificado na Câmara Municipal por um mínimo de três 

quintos dos vereadores. Esta lei deve então fixar os limites do perímetro alvo, estabelecer 

direitos e deveres das partes, criar critérios de financiamento e estabelecer um programa de 
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investimentos, determinando o que será custeado pelas contrapartidas arrecadadas. As 

Operações Urbanas são planos regulamentados por gestão determinada e instrumentos legais 

definidores.  

Os recursos obtidos são de natureza extraorçamentária, depositados em uma conta vinculada 

para cada Operação e não se confundem com o caixa ordinário da Prefeitura. Esses recursos 

são direcionados a intervenções urbanísticas, dentro dos limites determinados legalmente. O 

Estatuto da Cidade fixou as diretrizes das Operações Urbanas Consorciadas:  devem ser 

financiadas através de cooperações entre diversos níveis de governo, favorecendo o 

instrumento das parcerias entre poder público e iniciativa privada; fixar critérios de uso e 

ordenação do solo conforme a especificidade da área de intervenção; promover a justa 

distribuição dos benefícios e dos ônus; adequar-se aos instrumentos de política econômica, 

tributária e financeira e de gastos públicos.  

A aplicação da Lei supõe recuperar os investimentos públicos e promover igualdade de 

condições para agentes públicos e não-públicos, na promoção de investimentos. Prevê 

também um programa de atendimento econômico e social à população eventualmente atingida 

por expulsão da área de intervenção (gentrificação), estudo técnico de impacto de vizinhança 

e definição de contrapartidas exigidas quando da concretização dos negócios imobiliários. 

Deve-se promover requalificação e reordenamento do solo tendo por fundo compensações 

redistributivas para populações que residam originalmente nessas áreas, e que devido à 

inerente valorização da terra urbana acarretada pela requalificação se veem induzidas à 

desapropriação e expulsão.  

As Operações Urbanas surgiram no Brasil na década de 1970, a partir do conceito de “solo 

criado”. Sua conceituação depende da definição de um Coeficiente de Aproveitamento básico 

(1,0), eliminando restrições e diferenças entre as diversas zonas estabelecidas em Lei. Essa 

flexibilidade na ordenação do solo possibilita a requalificação e a verticalização, viabilizando 

reconfigurações do espaço urbano e formação de novos centros, definidos como concentração 

planejada de usos com finalidade de gerar centralidade. Esse coeficiente, igual a uma vez a 

área do terreno, pressupõe que tudo o que for construído acima deste índice seja solo criado.  

No Brasil, o instrumento das Operações Urbanas Consorciadas surgiu na década de 1980 e foi 

incluído no Plano Diretor em 1985, a fim de promover mudanças estruturais na área central e 

captar recursos privados (INSTITUTO POLIS, 2001). Em 1991, foram então aprovadas cinco 
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Operações Urbanas para São Paulo: Anhangabaú, Faria Lima, Água Branca, Centro e Água 

Espraiada.  

No Município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico de 2002 ( PDE 2002 – 2012 , Lei 

Municipal nº 13.430 de 2002), elaborado à luz das diretrizes do Estatuto da Cidade, propôs 

um conjunto de novas Operações Urbanas no município, além de reafirmar cinco existentes, 

que na ocasião já haviam sido instituídas legalmente  Tal como proposto no PDE, as 

Operações deveriam integrar  uma estratégia de construção e articulação territorial mais 

ampla no contexto da cidade  ao considerar como fundamentais ações integradas nos campos 

da habitação, mobilidade, produção, centralidade e áreas verdes, sustentando, em sua 

espacialidade, o sentido público e social da cidade. 

Das OU Consorciadas propostas pelo PDE de São Paulo poucos resultados são observados até 

então no que diz respeito à realização das enunciadas ações integradas que contemplem 

sincronicamente os aspectos urbanísticos relativos ao ganho social e à  qualidade ambiental 

previstos.   

Entre as Operações Urbanas Consorciadas propostas pelo PDE/2002 destaca-se a OU Vila 

Leopoldina – Jaguaré. Embora esta não tenha sido instituída em forma de lei, foi alvo em 

2003/04 de um projeto de lei decorrente de estudos urbanísticos e ambientais de autoria da 

equipe técnica do então Departamento de Projetos Urbanos da Secretaria de Planejamento 

Urbano de São Paulo (SEMPLA), que considerava a concepção da Operação Urbana 

Consorciada como esse sistema integrado de ações contemplando a dimensão urbanística e os 

interesses do mercado e da sociedade. Esta visão sistêmica surge evidenciada nos princípios e 

diretrizes que regem a OU em estudo, os quais determinam que a mesma visava 

“transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental” 

(PMSP/SEMPLA, 2003).    

Até a entrada em vigor do Estatuto da Cidade em julho de 2001 e do PDE/2002 o pagamento 

dos Direitos Urbanísticos Adicionais sucedia em caso de o detentor ser proprietário de um 

lote e apresentar um projeto de empreendimento – não se atrelava o pagamento de 

contrapartidas à presença de um plano-projeto A Prefeitura calculava então a contrapartida 

que poderia ser paga em dinheiro ou obra, compensando o valor correspondente. Tais valores, 

quando pagos em dinheiro, eram recolhidos em uma conta vinculada somente quando o 

projeto em questão fosse aprovado. A captura das contrapartidas se revelava por esse sistema 
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um processo penoso e demorado para o poder público, e os empreendimentos se instalavam 

no perímetro-alvo muito antes que a infraestrutura necessária. Por exemplo, o 

empreendimento e construção dos primeiros edifícios de serviços na Avenida Engo. Luiz 

Carlos Berrini na década de oitenta (posteriormente incluídos na área da Operação Urbana 

Água Espraiada) ocorreram bem antes de qualquer ação pública de urbanização, o que 

contribuiu para acentuar a fragilidade da ambiência urbana naquela região da cidade.  

A novidade e avanço se deu com a regulamentação dos CEPAC (Certificados de Potencial 

Adicional de Construção), constituindo um avanço na política urbana, com um título 

mobiliário capaz de agilizar os investimentos no perímetro alvo das operações urbanas. Em 

2003 os CEPAC foram regulamentados como títulos mobiliários negociáveis, a partir de 

alterações executadas na Lei da Operação Urbana Faria Lima (GAIARSA E MONETTI, op. 

cit.). Em São Paulo, o instrumento começou a ser utilizado já na gestão municipal de Paulo 

Maluf, e aperfeiçoado na gestão Marta Suplicy (2000-2004). O primeiro leilão de CEPAC em 

benefício da Operação Urbana Água Espraiada aconteceu em julho de 2004, ocasião em que 

foram arrecadados 30 milhões de reais (GAZETA MERCANTIL, 2008).  

Na seção “Da Outorga Onerosa do Direito de Construir”, Artigos 28 a 30 do Estatuto da 

Cidade e seção “Das Operações Urbanas Consorciadas”, Artigos 32, 33 e 34, especificamente 

no §1º, lê-se: “Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente 

negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação”. 

(Lei 10.257/2001).  O CEPAC pode ser entendido como um instrumento de venda de 

contrapartida de outorga onerosa do direito de construir (GAIARSA E MONETTI, 2007).   

Ao se instituir os CEPAC como títulos negociáveis em leilão, a Prefeitura pode destinar os 

valores arrecadados com a venda dos títulos às obras de infraestrutura no perímetro da 

Operação Urbana Água Espraiada, para estender a Avenida Água Espraiada (atual Avenida 

Jornalista Roberto Marinho) até a Rodovia dos Imigrantes. A novidade foi que os CEPAC 

podiam ser vendidos a qualquer pessoa física, desnecessário que fosse proprietário de um 

empreendimento no perímetro da Operação. A partir de então, a Prefeitura passou a gerenciar 

a emissão desses títulos, realizando leilões à medida que se fazia necessária a venda de 

potencial construtivo (GAIARSA & MONETTI, IBID.).  

A municipalidade previra também emissão racionalizada dos títulos, para não incorrer em 

oferta excessiva e inconsequente adensamento, sobrecarregando as áreas de destino.  A 
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ausência de um projeto urbanístico articulando o estoque de potencial construtivo e 

integrando ações setoriais do planejamento municipal tornou especialmente problemática a 

expansão das áreas edificáveis como ocorrido na Operação Urbana Faria Lima (Jornal da 

Tarde, 2003). Embora instrumentos tenham sido concebidos para equilibrar a oferta de 

recursos, destinados às necessidades enfrentadas pela área e utilizando-os dentro do perímetro 

previsto pela Operação Urbana, no caso da Águas Espraiadas, as infraestruturas viárias 

absorveram grande parte dos recursos arrecadados com a venda dos CEPAC. Obras como a 

Ponte Octavio Frias de Oliveira, denominada Ponte Estaiada foram priorizadas, relativamente 

à execução de outras realizações recomendadas, cujo enunciado foi também regulamentado 

por lei, tais como áreas de lazer e parques lineares, bem como HIS (Habitação de Interesse 

Social). O caso específico demonstra a prioridade da realização de destinos parciais de 

aplicação dos recursos, evitando assim a implementação sincronizada das ações, o que põe em 

risco a definição de OU como Programa amplo e de complexidade assegurada.   

As OU pressupõem, além de instrumentos e mecanismo urbanísticos de compensação tais 

como CEPAC, Projetos Urbanos como meio efetivo de transformação espacial da cidade, 

possibilitando reparcelamento e exceções aos índices urbanísticos propostos pela Lei de Uso e 

Ocupação do Solo vigente. Projetos Urbanos e Operações Urbanas incluem determinações 

várias que devem ser então parte de Projetos Urbanos, tais como a ocupação edilícia do solo, 

projeto de sistema viário e acessos, bem como espaços e equipamentos públicos necessários, 

com ênfase na condição fundamental de regulação pública. Afirmam a conduta de que o poder 

público tem meios para submeter os interesses de mercado (e interesses corporativos) ao 

controle dos objetivos físico-territoriais, socioambientais e econômicos previsto pelo plano, 

para potencializar seu alcance transformador e redistributivo. As OU interpõem-se como 

razão técnica, que juntamente com Projetos Urbanos, colocam-se como exercício da razão 

política voltada aos interesses coletivos da sociedade.   

A coexistência no Brasil de planos complexos e instrumentos progressistas para transformar 

partes significativas do tecido urbano e práticas conservadoras que priorizam ainda a 

introversão do edifício no lote ou a realização da infraestrutura viária, contribui para 

dicotomizar o sentido público em detrimento do privado, e pode acirrar a dissociação entre 

esses domínios, aprofundando sua fragmentação.   

Entre as Operações Urbanas Consorciadas propostas pelo Plano Diretor Estratégico da 

Prefeitura de São Paulo (2002), destaca-se a OU Vila Leopoldina – Jaguaré. Embora não 
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tenha alcançado forma de lei, essa OU foi alvo em 2003/04 de um projeto de lei, decorrente 

de estudos urbanísticos e ambientais realizados pela equipe técnica do então Departamento de 

Projetos Urbanos da Secretaria de Planejamento Urbano de São Paulo (SEMPLA). Nesse 

momento, a SEMPLA assumiu a Operação Urbana Consorciada como instrumento apto e 

suficiente para promover esse sistema integrado de ações contemplando a dimensão 

urbanística e os interesses do mercado e da sociedade. No entanto, decorridos dez anos da 

realização dos estudos para a implantação dessa Operação Urbana, nada sucedeu em termos 

de sua aprovação ou continuidade, não havendo qualquer avanço em direção de sua possível 

realização. 

Diante da constatação de que Operações Urbanas projetadas não avançam à fase de 

concretização e de que outras, então ativas, deixam de implementar diversas atividades e usos 

previstos em seu conjunto, cedendo prioritariamente a uma visão parcial ou assincrônica, 

prevalecendo a intervenção rodoviarista e  as  forças e interesses do mercado da construção 

envolvidas, a presente pesquisa tem por tema fundamental a relação entre a dinâmica do 

mercado imobiliário e a aplicação do instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada. 

Procura-se compreender as razões que levam aos descompassos observados entre a aplicação 

desse instrumento enquanto potencial transformador de áreas deterioradas ou em processo de 

mudança de usos e de valorização do espaço urbano e ambiental, e a atuação do mercado 

imobiliário.  

A pesquisa “Operações urbanas entre o poder público e o mercado imobiliário. Conflitos entre 

plano e realidade” teve o objetivo de compreender a intrincada relação entre o mercado 

imobiliário atuante em áreas que são alvo de Operação Urbana Consorciada, na cidade de São 

Paulo. Trata-se de compreender a dialética entre o plano como ideia e sua realização, em um 

determinado momento do processo de necessário relacionamento e mediação entre o plano 

apresentado por uma equipe técnica, a gestão política deste e a sociedade. Esses conflitos são 

definidos pelas flagrantes diferenças que podem ser observadas entre as transformações 

projetadas pelo plano e as realizações em curso, decorrentes da ação de empreendedores 

imobiliários, com a aquiescência desse mesmo poder municipal, quem solicitou à equipe 

técnica competente um projeto urbano para a área-alvo de OU.  

A elaboração de um quadro crítico da Operação Urbana Consorciada implica na necessidade 

de debater o complexo embate entre as realizações do mercado imobiliário e propostas 

urbanísticas fruto de planejamento do poder público, evidenciando desencontros e possíveis 
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assincronias, que determinam distância significativa entre o projeto e as ações implementadas. 

No caso da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, sequer tendo saído das intenções de 

implantação, o interesse de pesquisa está centrado na comparação entre a proposta de 

potencial uso de espaços públicos e privados previstos no plano e a prática encontrada desse 

mesmo uso, concentrada em formas de morar que se caracterizam de forma geral por 

empreendimentos residenciais verticais que proliferam na área-alvo da OU. 

No caso de análise do objeto enfocado, a saber, uma Operação Urbana Consorciada planejada 

para se desenvolver em perímetro localizado nos distritos de Vila Leopoldina e Jaguaré 

(Operação Consorciada Vila Leopoldina-Jaguaré), bairros tradicionalmente industriais de São 

Paulo, esse plano foi elaborado por equipe técnica da administração pública municipal, 

especificamente da SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento), sequer chegando à 

condição de se expressar na forma de legislação competente. Esse descompasso verificado 

entre planejamento e ação é o mote da pesquisa que visa entender as causas dessas fraturas 

entre projeto e implementação, entre as aspirações projetadas no plano e a realidade.  

O instrumento urbanístico da OUC propõe um conjunto de medidas sob coordenação do 

Poder Público municipal, integrando a participação público-privada - proprietários e 

investidores privados, moradores e usuários permanentes, sob a coordenação pública a fim de 

alcançar transformações urbanísticas, melhorias sociais e valorização ambiental. A pesquisa 

em curso selecionou como objeto de estudo a área compreendida pelo perímetro projetado 

para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, a qual embora não instituída em forma de 

lei, foi alvo em 2003/04 de um projeto de lei decorrente de estudos urbanísticos e ambientais 

da equipe técnica do então Departamento de Projetos Urbanos da Secretaria de Planejamento 

Urbano de São Paulo (SEMPLA).  

No entanto, o processo de ocupação da área objeto da OU aventada pelo plano vem seguindo 

a lógica do mercado imobiliário que vê naquela região uma oportunidade de expansão. 

Assiste-se à reprodução de mecanismos do mercado imobiliário, ao realizar lançamentos de 

edifícios, em sua maioria de natureza residencial de médio e alto padrão. Consolida-se um 

processo e consequentemente, um ambiente construído que é muito distinto daquele 

concebido pelo plano. 

A primeira etapa da pesquisa foi apoiada pelo Fundo Mackpesquisa, tendo a duração de um 

ano (janeiro de 2010 a janeiro de 2011). Nesse ínterim, foi possível estudar por meio de 
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instrumentos tais como aplicação de um questionário a moradores e observação da área em 

que se distribuem os empreendimentos, sobretudo daqueles de natureza residencial vertical de 

médio e alto padrão, que vêm ocupando a região e reproduzindo na área em estudo, 

concentrando-se em alguns principais eixos. Foi possível pesquisar também o ambiente 

urbano que corresponde à cidade produzida por esses empreendimentos imobiliários, sua 

distribuição no território e implantação, bem como arquitetura cuja introversão e fechamento 

relativo ao espaço público reforçam a fragmentação que parece negar qualquer relação com o 

espaço da rua: a introspecção do espaço arquitetônico moldando talvez um tipo de morar que 

se converte em discurso e valor.  

Em agosto de 2010 a pesquisa recebeu chancela e recursos do CNPq (Conselho Nacional de 

Pesquisa), o que lhe garantiu uma segunda etapa, que se estendeu até agosto de 2013. Nessa 

segunda etapa, refinados os instrumentos metodológicos, avançamos na investigação do uso 

do espaço urbano pelos moradores dos condomínios residenciais e produtos imobiliários 

identificados, e quanto à percepção que têm do bairro e do ambiente construído.  

Nosso principal objetivo, compreender as relações entre plano e transformação efetiva da 

cidade, avançou com a comparação das proposições materializadas por um Projeto Urbano 

entendido como indutor da mudança de usos e a lógica da realização imobiliária – enfocando 

hierarquias e prioridades, lacunas, omissões e atrasos. Motivou-nos conhecer o processo que 

planejava uma totalidade territorial representada pelo plano e que experimenta a 

transformação pontual do território urbano, desencontrada dos objetivos globais, negando-se a 

possibilidade de o poder público contribuir de forma mais ampla com essa mudança, e 

incentivando a ação conservadora do mercado imobiliário. Sob essa ótica, o objetivo de 

estudar as relações entre o plano proposto e a lógica de expansão do mercado imobiliário para 

a área alvo da OU Vila Leopoldina-Jaguaré passou pelo estudo do projeto proposto, em seus 

aspectos de desenho e quanto à ocupação de solo e produção de espaços públicos e privados 

previstos, comparando esse estado de proposição à realidade da via instituída pela dinâmica 

imobiliária. 

Para a finalidade deste estudo, considerou-se o intervalo que compreende de 2000 a março de 

2012, onde se destaca como parâmetro referencial o Plano Diretor Estratégico de São Paulo 

de 2002, o qual apontava a necessidade da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré. O 

intervalo escolhido possibilita a compreensão crítica da apropriação do ambiente construído 

pelo mercado imobiliário, incorporando o período de aprovação e vigência da nova Lei de 
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Zoneamento promulgada em 2004 (Lei no. 13.885, de 25 de agosto de 2004), bem como 

analisar as proposições de Projeto Urbano elaboradas pela então equipe da Secretaria de 

Planejamento Municipal (SEMPLA), em 2003-4.  Este recorte temporal permite caracterizar 

as formas específicas de atuação do mercado imobiliário na produção de empreendimentos de 

alto e médio padrão na área, cuja configuração assume contornos mais nítidos e maior difusão 

no período de 2007 a 2009, momento em que a atividade imobiliária em São Paulo esteve 

especialmente aquecida em função de condições macroeconômicas favoráveis. 

Desejamos contribuir com uma visão crítica estimuladora de uma política urbana capaz de 

tornar realidade o que se dispõe a fazer pelo ambiente construído e o bem-estar dos cidadãos. 

O problema de pesquisa 

 Considerando-se o que foi anteriormente exposto, e adotando por hipótese a existência 

de descompasso entre o plano como instrumento de ação do poder público municipal e 

a ação do mercado imobiliário e seu impacto nos processos de redesenho do espaço 

construído na região de estudo, o problema de investigação assim se configurou:  

Quais estratégias específicas de apropriação do solo são utilizadas pelo mercado 

imobiliário, para lograr êxito com produtos de determinado padrão, e que papel 

desempenhou a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004, e a proposta e 

consagração de instrumentos urbanísticos, tais como a outorga onerosa e a venda de 

potencial adicional do direito de construir?  

• Que relação há entre a forma de morar proporcionada pelos resultados de priorização 

do produto imobiliário na transformação de áreas e a percepção do morador, em relação ao 

bairro e ao espaço urbano gerado?  

• Quanto aos empreendimentos imobiliários: que tipo de distribuição se observa no 

território alvo de estudo, e que tipologias (produto imobiliário) são oferecidos ?  

• Que grau de satisfação têm os moradores em relação ao condomínio, às atividades por 

ele oferecidas, e à percepção que esses moradores têm do bairro?  

• Como a atuação do mercado imobiliário seguindo esses padrões influencia na 

valorização da terra urbana na área em estudo?  

• Que diferenças podem ser identificadas entre a proposta urbanística do plano para a 

OU Vila Leopoldina-Jaguaré e o espaço urbano transformado pela dinâmica imobiliária?  
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• Quais os processos, agentes e gestão específica do plano, e que diretrizes 

fundamentaram as decisões de projeto que integram o desenho da OU em questão? Que 

objetivos, arquitetônicos e urbanísticos orientaram a elaboração do plano? 

Métodos da pesquisa 

A pesquisa compara duas dimensões significativas da produção do espaço urbano, o plano e 

realidade, definida esta última como o resultado da lógica de transformação de usos pelo 

mercado imobiliário na área escolhida. Para isso, investigou as formas de moradia e o uso do 

espaço coletivo presente nos condomínios, bem como a importância e utilização do espaço 

público, e a percepção que moradores e usuários da região de Vila Leopoldina e Jaguaré têm 

do ambiente urbano, configurando assim a necessidade de recorte desse objeto. Se a prática 

exclusiva de ocupação e transformação urbanas pelo mercado imobiliário prioriza tipologias 

edilícias padrão, que atendem a anseios e expectativas determinadas de empreendedores e 

moradores-consumidores, um instrumento metodológico adequado ao entendimento da 

percepção que o usuário tem do espaço urbano objeto de vida cotidiana é chave para a 

realização dos objetivos científicos propostos.  

Para tanto, realizou-se análise estatística utilizando a base EMBRAESP (Empresa Brasileira 

de Estudos do Patrimônio) cedida por essa empresa, que disponibilizou dados sobre 

empreendimentos imobiliários realizados nos distritos de Vila Leopoldina e Jaguaré, no 

intervalo de março de 2002 até março de 2012. 

A análise partiu da categorização presente no cadastro da EMBRAESP, que forneceu as 

chaves para a sua realização, ao discriminar as seguintes variáveis, qualitativas e 

quantitativas: nome do empreendimento, endereço, data de lançamento e entrega, número de 

dormitórios, área útil, unidades por andar, número de pavimentos, total de unidades, área do 

terreno, construtoras e incorporadoras. 

As análises puderam se beneficiar dos resultados e sistematização de dados e resultados 

obtidos a partir de testes estatísticos, realizados com o apoio da parceira professora Ms. 

Raquel Cymrot, da Escola de Engenharia Mackenzie.  

A partir de 2011, outro instrumento metodológico utilizado foi a construção de mapas 

temáticos a partir do geoprocessamento do banco de dados da Embraesp, utilizando dois 

softwares específicos: Spring e Quantum Giz. A aplicação destes instrumentos foi o mote para 
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a implantação de Laboratório de Geoprocessamento na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sob a responsabilidade dos parceiros Dr. Sergio Pamboukian (EEM) e Dra. Paula 

Raquel Jorge Vendramini (FAU-Mackenzie). O Laboratório que reúne hoje em seu 

funcionamento diário professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Escola de 

Engenharia (EEM) capacitou estudantes de graduação e pós-graduação, os quais puderam 

desenvolver suas iniciações científicas vinculadas ao projeto de pesquisa e assim ampliar o 

processo de capacitação docente e discente, bem como estimular e apoiar a pesquisa. 

O uso de mapas produzidos por esse método foi de grande interesse, permitindo verificar 

conclusões e percepções anteriormente ratificadas pela aplicação de questionário e a 

realização de testes estatísticos.  
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PARTE II RESULTADOS 

 

CAPÍTULO 1: OPERAÇÕES URBANAS: ENTRE O PODER PÚBLICO E O 

MERCADO IMOBILIÁRIO. CONFLITOS ENTRE PLANO E REALIDADE 

Eunice Helena Sguizzardi Abascal 

Angélica A. T. Benatti Alvim 

Volia Regina C. Kato 

 

A presente pesquisa tem por tema fundamental a relação entre a dinâmica do mercado 

imobiliário e a aplicação do instrumento urbanístico Operação Urbana Consorciada. Procura-

se compreender as razões que levam aos descompassos observados entre a aplicação desse 

instrumento enquanto potencial transformador de áreas deterioradas ou em processo de 

mudança de usos e de valorização do espaço urbano e ambiental, e a atuação do mercado 

imobiliário. Este último, movido por interesses de empreendedores e demais agentes 

envolvidos com a produção do espaço, conflita com as políticas urbanas relativas à realização 

das denominadas Operações Urbanas.   

A Operação Urbana Consorciada – denominada doravante OU – é um instrumento urbanístico 

que propõe um conjunto de medidas sob a coordenação do Poder Público municipal 

integrando a participação da iniciativa privada - proprietários e investidores, bem como 

moradores e usuários permanentes, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas, 

melhorias sociais e valorização ambiental.   

No Brasil, o conceito de Operação Urbana como foi delineado pelo Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/2001) se define como um conjunto de parcerias de natureza público- 

privado, com o objetivo de promover o desenvolvimento das cidades, a partir de ações de 

planejamento urbano em nível municipal (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009). A aplicação 

desse recurso permitiria ao Estado papel regulador, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento urbano ao alcance do poder municipal, transformando áreas e combatendo a 

manifestação da exclusão e da desigualdade. Cada uma das Operações Urbanas é criada por 

lei específica, e deve ser aprovada por quorum qualificado na Câmara Municipal, por um 

mínimo de três quintos dos vereadores. A lei deve então fixar os limites do perímetro da 
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Operação, estabelecer os direitos e deveres das partes envolvidas, criar critérios de 

financiamento e estabelecer um programa de investimentos, determinando o que será custeado 

pelas contrapartidas arrecadadas (ABASCAL; BRUNA, 2009).  

Ao projetar as OU como um sistema coordenado de ações e intervenções em diversos níveis, 

a legislação enfatiza o caráter prioritário da regulação pública, sugerindo que o Estado tem 

direito a submeter a dimensão privada dos interesses de mercado (e corporativos) à natureza 

pública articuladora dos objetivos físico-territoriais, socioambientais e econômicos, de sorte 

que se potencialize o alcance transformador e redistributivo intrínseco ao instrumento. 

No Município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico DE 2002 (PDE 2002 – 2012, Lei 

Municipal nº 13.430 de 2002), elaborado à luz das diretrizes do Estatuto da Cidade, propôs 

um conjunto de novas Operações Urbanas no município, além de reafirmar quatro já 

existentes, que naquela ocasião já haviam sido instituídas legalmente.  Tal como proposto no 

PDE, as Operações Urbanas deveriam integrar uma estratégia de produção e articulação 

territorial mais ampla no contexto da cidade  ao considerar fundamentais ações integradas nos 

campos habitacional, de mobilidade, produção, centralidade e áreas verdes, sustentando, em 

sua espacialidade, o sentido público e social da cidade. 

O fato que se observa é que das OU Consorciadas propostas pelo PDE de São Paulo poucos 

resultados são observados até então no que tange à materialização das enunciadas ações 

integradas que contemplem sincronicamente a totalidade dos aspectos urbanísticos 

estimuladores de um ganho social e de qualidade ambiental.    

Entre as Operações Urbanas Consorciadas propostas pelo PDE se destaca a OU Vila 

Leopoldina – Jaguaré. Embora esta não tenha sido instituída em forma de lei, essa OU foi 

alvo em 2003/04 de um projeto de lei decorrente de estudos urbanísticos e ambientais de 

autoria da equipe técnica do então Departamento de Projetos Urbanos da Secretaria de 

Planejamento Urbano de São Paulo (SEMPLA), assumindo a concepção da Operação Urbana 

Consorciada como um instrumento apto a promover esse sistema integrado de ações 

contemplando a dimensão urbanística e os interesses do mercado e da sociedade. 

Esta visão sistêmica então adotada propiciou a elaboração, por parte dessa equipe técnica, de 

um plano articulado a um projeto urbano para o conjunto da área. Tal projeto, em sua 

complexidade programática e ao integrar propostas de variada amplitude, reunindo 
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intervenções de natureza habitacional, viária, espaços públicos e de lazer e drenagem, e novas 

conexões pode ser definido como um projeto urbano. Essa intenção mais ampla, de fazer com 

que o instrumento da OU Consorciada fosse uma base para a realização de um projeto urbano, 

se evidencia nos princípios e diretrizes que regem a OU em estudo, ressaltando que esta 

visava “[...] transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental” (PMSP/SEMPLA, 2003, p. 12).  

No entanto, em função de modificações na composição dos quadros técnicos da gestão 

municipal, a OU não vingou, e o projeto de lei resultante da realização do plano-projeto vem 

sendo até o presente momento revisado e ainda é objeto de modificações pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, onde a equipe técnica responsável pelo Plano original hoje está 

alocada. 

Decorridos cerca de nove anos entre a concepção do plano urbanístico para a área e sua tardia 

revisão, o processo de ocupação da área em questão vem seguindo a lógica do mercado 

imobiliário que vê naquela região uma oportunidade de expansão, pois uma antiga região 

fabril vai se modificando pelo processo de desconcentração industrial que a cidade atravessa. 

Ao mesmo tempo em que o plano urbanístico fica a espera de revisão e regulamentação, a 

região da Vila Leopodina e de Jaguaré vem sendo paulatinamente ocupada pela atuação do 

mercado imobiliário. Observam-se lançamentos de edifícios, em sua maioria de uso 

residencial, de médio e alto padrão, caracterizados e inseridos no meio urbano daquela região 

de forma a não necessariamente vir ao encontro das perspectivas abordadas pelo plano em 

processo. 

A partir do exposto, a fim de contribuir para a elaboração de um quadro crítico da Operação 

Urbana Consorciada enquanto instrumento de requalificação urbana baseado na parceria 

público-privada e mecanismo que fundamenta projetos urbanos, faz-se indispensável uma 

definição dos termos-chave, tanto de plano urbanístico como de projeto urbano, o que será 

objeto de fundamentação teórica. Procura-se discutir o complexo embate entre a atuação do 

mercado imobiliário e suas realizações e as propostas urbanísticas do poder público, cujos 

desencontros e assincronias acabam por determinar enorme distância entre o projeto enquanto 

ideia e conjunto articulado de proposições e as ações que de fato são implementadas.  

 Como o objetivo específico é identificar e compreender as causas dos conflitos existentes 

entre as proposições de natureza urbanística articuladas pela figura da Operação Urbana 
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Consorciada e as características adquiridas na atualidade pelo ambiente construído na área 

prevista para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, parte-se da constatação de que 

essa mesma área vem sofrendo processo de verticalização intenso, que se expressou de forma 

bastante significativa no período entre 2000 e 2009, tendência confirmada no primeiro 

trimestre de 2010 (SECOVI, 2010). Esta verticalização fundamentada na expansão residencial 

de classe média e alta vem sendo guiada exclusivamente pela atuação, interesses e lógicas do 

mercado imobiliário. 

 Os empreendedores atuam apoiados por possibilidades intrínsecas à aplicação da Lei de 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo   (Lei Municipal no. 7805/72 – revista em 2004), ou se 

beneficiando de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (2002), tais como a 

venda de potencial adicional do direito de construir e pagamento de outorga onerosa, mesmo 

que tais instrumentos, em sua forma atual de aplicação desvinculada das OUs,  favoreçam tão 

somente à construção e à edilícia,  facultando a verticalização ao lançar mão da regulação 

pública do cálculo de estoques de verticalização ou da possibilidade de  relacionar a área do 

terreno ao coeficiente de aproveitamento igual a um.  

Pode-se dizer, por hipótese, que a aplicação de instrumentos urbanísticos nascidos sob um 

contexto que visava formas progressistas de transformação das cidades, ao prever a 

concertação e sincronismo de atuações a investimentos possibilitando o desenvolvimento de 

perímetros determinados e também da cidade como um todo, cedeu lugar à práticas 

conservadoras priorizando a edilícia e assim descaracterizando uma vinculação conceitual 

originária presente à época de aprovação do Estatuto da Cidade. Esse momento originário 

pautara-se pela aplicação de tais instrumentos de forma a se integrar com a realização de 

Projetos Urbanos, entendidos em sua complexa acepção de desenho e participação com justiça 

social.     

Dessa maneira, agentes imobiliários, apropriando-se de terrenos de área significativa (por 

vezes de mais de 4.000 m
2)

, terrenos esses resultantes de transformações de usos verificadas 

em determinados bairros paulistanos, tradicionalmente industriais, puderam verticalizar 

valendo-se da própria legislação de ordenamento e uso do solo, o zoneamento. A Lei de 

Zoneamento de 1972 (Lei Municipal no. 7805/72) determinou, por exemplo, que em áreas 

predominantemente residenciais ou de uso misto ou (Z3 e Z4, respectivamente – esta última 

categoria cabendo à área-alvo da OU em estudo), o coeficiente de aproveitamento seja duas 

vezes e meia para a Z3 e quatro vezes a área do terreno para a Z4, valendo que a taxa de 
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ocupação, no primeiro caso seja de 50% e no segundo caso, de 70%. Para um coeficiente de 

aproveitamento quatro, por exemplo, a ocupação mais eficiente do terreno implica em reduzir 

a taxa de ocupação, o que significa verticalizar mais, possibilitando várias torres num mesmo 

terreno de grandes dimensões. Este tipo de empreendimento, implantando várias torres e 

adensando consideravelmente as áreas em que é praticado, vem acarretando em condomínios 

residenciais verticalizados articulados por térreos dotados de generosas áreas coletivas, 

apresentando-se geralmente murados e valorizando esse isolamento relativo ao espaço da rua 

como um diferencial mercadológico. 

Ou ainda, empreendimentos que eventualmente não tenham se beneficiado das estratégias de 

aquisição de grandes glebas, possibilitada pelo intervalo de tempo entre a aplicação da Lei de 

Parcelamento e Uso de Solo de 1972 e sua revisão em 2004, estimulada pela aprovação do 

Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo (Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002), 

pagariam contrapartida ao comprar potencial adicional do direito de construir, por meio de 

negociação direta entre empreendedor e poder público, conforme estoques de verticalização 

previamente calculados pela Prefeitura. Estes exemplos indicam estratégias utilizadas pelo 

mercado imobiliário, ao se utilizar das possibilidades legais a seu favor, potencializando 

lucros e assim se eximindo de realizar quaisquer articulações com a melhoria ambiental e o 

espaço da cidade, contribuindo assim para a negação da relação entre plano, projeto e edilícia.  

Essa negociação de venda de potencial adicional do direito de construir caso a caso, seria 

responsável pelo fato de os instrumentos urbanísticos definidos no PDE não resultarem em 

benefícios para a qualidade ambiental, não vindo a contribuir eficiente e eficazmente para 

uma articulação entre edificação e ocupação do lote e urbanismo. Tal atuação sugere também 

que esse descompasso não resulta tão somente da ação dos empreendedores imobiliários, mas 

de um descompromisso relativo revelado da parte do poder público de fazer valer a lei, na 

forma de aplicação dos instrumentos urbanísticos dirimidos por ela e de incentivar a prática 

do urbanismo. Busca-se, portanto, caracterizar e compreender esse conflito, conhecer suas 

causas, mecanismos e resultados no ambiente construído, estudando o projeto urbano que 

acompanha a Operação Urbana em questão e a ocupação real da área pela dinâmica 

imobiliária presente, à luz das reflexões orientadas pela aplicação do método histórico critico 

e comparativo, possibilitado por haver antecedentes de pesquisa anteriormente realizada e 

liderada pela coordenadora deste projeto, cujo conteúdo e finalidade serão esmiuçados 

adiante. 
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A significativa atratividade imobiliária que vem sendo observada na área-alvo de 

requalificação urbana proposta para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, num 

contexto que antecede sua regulamentação como lei, qualifica sua escolha como objeto e 

recorte espacial. 

A área de Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré foi delimitada pelo PDE e inclui os 

Distritos de Jaguaré e Vila Leopoldina. O perímetro da OU engloba área ocupada por antigas 

indústrias bem como a área hoje ocupada pela CEAGESP (Central de Abastecimento Geral do 

Estado de São Paulo). Encontra-se sob jurisdição da Subprefeitura da Lapa, e esta região 

atesta hoje transformações advindas da reestruturação produtiva do setor secundário e 

desconcentração de plantas industriais, materializadas com o abandono de antigas instalações 

fabris. Assiste-se a realização de um modelo de ocupação de solo decorrente do aquecimento 

significativo do setor imobiliário dessa região do vetor sudeste da cidade de São Paulo. 

O Projeto Urbano proposto pelo plano elaborado para a Operação Urbana Vila Leopoldina–

Jaguaré (em 2003/04) propunha adensamento habitacional controlando gabaritos e localização 

de empreendimentos, e concentrava esse adensamento principalmente na área que é hoje 

ocupada pela CEAGESP (Central de Abastecimento Geral do Estado de São Paulo), bem 

como propôs a remodelação do sistema viário na região facilitando as conexões entre a área 

alvo de OU e as principais artérias próximas. Propunha ainda a execução de pontes, dando 

continuidade àquelas já em construção sobre os Rios Pinheiros e Tietê, a fim de conectar a 

região a outras áreas e saídas da metrópole. Este complexo viário incluiu novas ligações com 

o sistema Anhanguera – Bandeirante ao norte da cidade (hoje em construção) assim como a 

expansão da Avenida Jaguaré e da Rua Alvarenga, bem como a construção de nova avenida 

paralela à Marginal, ligando a Avenida dos Remédios, a Lapa de Baixo e a Avenida Marquês 

de São Vicente. 

O exposto evidencia que esta OU, fato recorrente em outras que estão em desenvolvimento, 

atendia ao imperativo de remodelar as conexões estruturais da cidade, favorecendo acessos e 

o escoamento de fluxos, evidenciando que a abordagem infra estrutural é uma das condições 

primordiais e necessárias para o seu sucesso (PMSP/SEMPLA, 2003). No entanto, o plano se 

articulava a um Projeto Urbano que concebia um desenho para a área como um todo, 

sinergicamente proposto em termos de infraestruturas, serviços, habitação, comércio, e 

espaços públicos (SEMPLA, 2004).  
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A partir destas evidências, a crítica que esta pesquisa sugere incide sobre a prioridade que é 

conferida na prática ao papel desempenhado, no desenvolvimento urbano, à infraestrutura e à 

expansão imobiliária, prioridade que faz por mitigar outras realizações que articulariam as 

dimensões viária, imobiliária e a de espaço público, nas regiões-alvo de Operações Urbanas. 

O Projeto Urbano, que seria a instância articuladora de decisões parciais que concorreriam 

para conferir ao espaço da cidade qualidades definidas parece sucumbir quase sempre à 

dinâmica prioritária da expansão imobiliária, que se serve inevitavelmente de investimentos 

em infraestruturas rodoviárias. 

O Bairro da Lapa se originou nos primórdios do povoamento de São Paulo, e seu 

desenvolvimento decorreu da acessibilidade às demais regiões da cidade, gerada com a 

implantação da ferrovia. A facilidade de acesso, bem como a localização no vetor oeste em 

torno de terras varzeanas atraiu a indústria, que se instalaria ao longo do caminho ferroviário.  

A proximidade do bairro às saídas da cidade constitui uma de suas principais características, 

embora as conexões com as demais zonas e regiões interurbanas sejam difíceis. Esta situação 

marcou a paisagem da Lapa com uma ocupação industrial praticada em grandes lotes e 

quadras, porém servidas de poucas vias, e desprovidas de equipamentos urbanos básicos 

(SEMPLA, 2004). A substituição do estoque imobiliário fabril vem ocorrendo desde a década 

dos noventa pela atuação do mercado imobiliário, que ocupando esses lotes generosos com 

grandes empreendimentos caracterizados como condomínios fechados (murados e 

introvertidos em seus lotes), acarreta em uma paisagem de isolamento relativo ao espaço 

urbano. Neste compasso de fechamento atrás de muros, a cidade reproduz práticas de 

exclusão e gera discursos míticos ao fetichizar a “segurança”, justificando, no dizer de 

Queiroz Ribeiro (2004), soluções técnicas nem sempre democráticas.  

A ocupação do bairro da Lapa foi fortemente condicionada pela implantação da CEAGESP 

em 1966 (a área da CEAGESP é de aproximadamente 700.000 metros quadrados), e ali se 

situou pela proximidade às saídas da cidade, propondo-se como um novo centro de 

distribuição e comercialização de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros. 

Entretanto, a proximidade da área às orlas ferroviárias dificultou a ocupação do tecido urbano 

naquela região, de sorte que a articulação da Lapa ao tecido urbano conexo foi dificultada, 

dada a presença da ferrovia e a condição de barreira e cesura representada por esta, impedindo 

com isso que surgissem pólos de desenvolvimento ao redor das estações ferroviárias. Esta 
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situação fez por desarticular este modo de transporte dos demais, reforçando assim seu 

isolamento de outras linhas férreas e rios (BERNARDINI, 2005). 

O setor imobiliário, beneficiando-se nos últimos cinco anos de capacidade de investimento 

graças à capitalização das construtoras, resultado de política estimuladora do crescimento 

econômico valorizando o investimento na construção civil voltada aos segmentos sociais mais 

favorecidos, apercebeu-se da disponibilidade nos bairros de Vila Leopoldina e Jaguaré de 

grandes áreas e glebas e de sua localização privilegiada. Vem investindo na construção de 

edifícios residenciais novos, caracterizados pela implantação de uma ou mais torres. Esses 

empreendimentos ocupam o solo em substituição aos galpões industriais que migraram, 

gerando padrões ambientais privilegiando atividades residenciais, o que acarreta ocupação 

eminentemente monofuncional. Posteriormente, outros usos e serviços são atraídos; no 

entanto, a chegada desses usos se dá sem coordenação a um desenho articulador entre essas 

atividades e espaços públicos.  

A intervenção urbanística proposta nos estudos e no projeto que fundamenta a Operação 

Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré ao considerar não apenas aspectos funcionais,  mas ao se 

vincular a um projeto urbano enquanto desenho complexo e qualitativo, relacionado aos 

aspectos socioeconômicos assinala a existência de uma ação de vanguarda, ao valorizar o 

projeto como mediação possível entre as determinações de uso e valorização da terra, o 

mercado imobiliário e as demandas da sociedade. 

No entanto, verificou-se uma vez mais na prática um descompasso entre a existência de um 

desenho e a ocupação imobiliária, o que pode ser fundamentado nos resultados obtidos em 

pesquisa previamente realizada pelo grupo
2
, que comparou o desenvolvimento imobiliário da 

Avenida Engo. Luis Carlos Berrini e seu englobamento pela OU Água Espraiada, em São 

Paulo e o Projeto Urbano do Distrito de Santa Fe, na Cidade do México. A recorrência aos 

antecedentes representados pelos resultados desta pesquisa é interessante, à medida que esse 

desligamento entre qualidade do ambiente edificado e a prática do urbanismo, pode ser 

observado também naquele caso, sugerindo uma recorrência do fenômeno em estudo.   

                                                           
2
 A pesquisa mencionada denominou-se “Reconfigurações espaciais, um estudo de cidades ibero-americanas 

em perspectiva comparada: São Paulo e Cidade do México”, com relatório técnico entregue ao Fundo 
Mackpesquisa em fevereiro de 2009. A pesquisa investigou a transformação da área-alvo da Operação urbana 
Água Espraiada, em São Paulo, a incorporação de seu desenvolvimento imobiliário anterior ao perímetro dessa 
Operação, e o desenvolvimento induzido para o setor terciário em Santa Fé, México DF.  
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A área-alvo da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, intensa e rapidamente ocupada por 

empreendimentos imobiliários residenciais de médio e alto padrões, ao que parece assiste 

mais uma vez à prioridade da ação do mercado imobiliário, em detrimento do tratamento de 

espaços públicos e de sua articulação ao ambiente construído, previsto pela OU. A ocupação 

residencial (cf. SECOVI, 2010) demonstra, o que pode ser observado em produção 

cartográfica georreferenciada disponível, que com o atraso na regulamentação da OU e a 

permanência da CEAGESP e da problemática de carga, descarga e estocagem e higienização 

de embalagens de produtos hortifrutigranjeiros existente nas ruas adjacentes ao entreposto, 

que a concentração de empreendimentos verticais se distribui, em Vila Leopoldina e Jaguaré, 

circundando as instalações dessa central de distribuição. Observa-se ainda a concentração 

desses empreendimentos em algumas vias, de que são exemplos a Avenida Imperatriz 

Leopoldina, e as ruas Mofarrej e Carlos Weber. 

Essa concentração implica em impacto ambiental ao gerar adensamento nas áreas em que 

ocorre, verificando-se visível concentração de circulação de automóveis nesses eixos viários.  

Embora o adensamento residencial experimentado esteja atraindo paulatinamente uso misto 

(na forma de mescla entre uso residencial e serviços), quando confrontada essa ocupação com 

aquela proposta no plano, (cf. PMSP/SEMPLA, 2003), verifica-se que o projeto urbano 

previa, entre outras, intervenções saneadoras de problemas de drenagem e enchentes 

comumente vivenciadas na área. Propunha também parques e bulevares que acompanhariam o 

perímetro contornando a Marginal e controlava a verticalização, distribuindo-a mais 

equilibradamente na área delimitada para a OU. 

 

1.1 OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS: QUAIS AS POSSÍVEIS RELAÇÕES 

COM PROJETOS URBANOS? 

Ao sugerir que as Operações Urbanas têm um potencial para regular e mediar a 

implementação de projetos urbanos e que existe, no caso paulistano, um rol de causas para um 

possível descompasso entre ambos, é preciso ponderar sobre o que se entende por OU e 

também por projeto urbano.    

As OUs pressupõem, a partir de seus objetivos gerais, a formação de parcerias-público - 

privado, cabendo aos empreendedores a permissão de construir área adicional àquela 
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permitida pela Lei de Zoneamento, mediante o pagamento de contrapartidas regulamentadas 

em lei.  Com a aplicação dos dispositivos das OU, o poder público municipal, de posse de 

mais-valias capturadas em transações de venda de potencial adicional do direito construtivo 

tem por dever aplicá-las em melhorias na própria área-alvo. Este procedimento possibilitaria, 

mediante o pagamento de outorga onerosa fruto de exceções à lei de uso e ocupação do solo a 

arrecadação de contrapartidas pagas pelo empreendedor em troca dessas exceções, e que uma 

Operação Urbana garantisse o financiamento de intervenções qualificadoras do ambiente 

construído, no que diz respeito à estruturação e melhoria das áreas-objeto de atuação.  

A existência das OU permite supor que estas dispõem de um potencial para a ação tática de 

materialização, na forma de projetos, das disposições do Estatuto da Cidade de 2001, 

realizando o extenso e profícuo rol de instrumentos urbanísticos por ele proposto ao articular 

por meio de projetos e desenho urbano urgências diversificadas, como as de natureza 

habitacional, provendo geração e redistribuição de renda e inclusão social (SOMEKH, 2009). 

No entanto, é possível conceituar as OU de maneira mais ampla, entendendo-as como 

expressão de Projetos Urbanos. Um Projeto Urbano se define como a espacialização de uma 

gama complexa de determinantes e possibilidades, que inclui sob essa categoria ações de 

projeto em áreas de requalificação, regeneração e Operações Urbanas (SOMEKH, 2009). 

O Projeto Urbano veio contrapor o conjunto de práticas advindas do planejamento de larga 

escala preconizado em décadas anteriores, sob o modernismo. Acrescentou uma visão gestão 

estratégica com normas e procedimentos reflexivos articulados a um conjunto de ações e 

instrumentos que devem considerar tanto as potencialidades locais como possibilidades de 

transformação do espaço e da sociedade contemporânea, considerando lógica inclusiva.  

No Brasil, o instrumento Operação Urbana Consorciada destaca-se por introduzir uma visão 

contemporânea de relação entre plano e Projeto Urbano. As áreas alvo de OU são definidas 

com base em uma estratégia de intervenção para além do tradicional zoneamento (ALVIM; 

ABASCAL; MORAES, 2010). 

 

1.2 PROJETO URBANO: INSTRUMENTO MEDIADOR DA TRANSFORMAÇÃO DA 

CIDADE 
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O conceito de Projeto Urbano se opõe aos  fundamentos do urbanismo moderno, para o qual o 

problema urbano poderia ser enfrentado a partir de regras simples, estáveis e imperativas, 

soluções homogêneas, aonde os planos urbanísticos tinham por objetivo principal controlar o 

futuro, reduzir a incerteza e projetar a totalidade. Como reação crítica a esta forma de pensar a 

cidade, o Projeto Urbano surge na Europa no início dos anos de 1970, como contradição entre 

soluções calcadas em projetos arquitetônicos apenas  e planos urbanos de larga escala.   

A partir da década de 1980, ao se enfraquecer o papel do Estado e com a emergência do 

fenômeno de globalização, a solução aos problemas do acirramento das contradições entre 

atores públicos e privados se encaminha no sentido de encontrar forma eficiente de cumprir 

objetivos visando à coletividade e o conjunto da sociedade. A complexidade e flexibilidade 

das normas acompanham a crescente diversidade dos territórios. São desenvolvidos novos 

mecanismos de intermediação entre intervenções públicas e privadas em diferentes tipos de 

consórcios, concessões e subsídios, combinados com serviços. 

Essas novidades conformam o princípio de um “novo urbanismo”, como denomina Ascher 

(2010), segundo o qual o Projeto Urbano se vale de oportunidades, ou mesmo das crises 

urbanas para implementar estratégias de recuperação de segmentos da cidade geridas por 

parcerias público-privada. Para Machado (2003, p. 92) o “novo urbanismo” significa um 

conjunto de princípios de contraposição às práticas consagradas do urbanismo moderno; entre 

essas práticas se pode mencionar os planos diretores, os quais se acreditava serem uma 

modalidade de planejamento de longa duração. A revisão crítica dessa crença indiscutível no 

ideário modernista introduz o conceito de “gestão estratégica urbana”, visando procedimentos 

mais reflexivos, que contam com uma multiplicidade de projetos de natureza diversa que 

devem buscar coerência e articulação entre si, levando em conta as potencialidades locais e as 

possibilidades de transformação do espaço.A gestão estratégica se baseia, por essas razões, 

nas ideias de articulação, sincronia e inclusão social.  

O Projeto Urbano não se confunde com desenho urbano (PORTAS, 1998). Admite um caráter 

mais amplo e dinâmico, é instrumento que deve refletir as transformações municipais, antever 

oportunidades e detectar carências. Ou ainda, não é um desenho definitivo, pois se 

compreende como instrumento em aberto devendo incentivar a competitividade entre cidades 

de uma mesma rede e a atratividade de recursos financeiros, contando principalmente com 

capital privado ou fundos públicos. Nuno Portas defende que o Projeto Urbano deve ser 

elaborado como projeto de execução para o espaço público ou coletivo e deve contar com um 



32 
 

conjunto de regras processuais e formais para outros elementos urbanos. O investimento em 

infraestrutura é um dos requisitos fundamentais à sua viabilização, porém a consciência de 

totalidade, de conjunto do espaço urbano é imprescindível para o seu sucesso (ALVIM; 

ABASCAL; MORAES, 2010). É tanto uma ação concreta como procedimento metodológico. 

Diferente do urbanismo normativo, seus códigos e procedimentos são produzidos a cada 

projeto e atuam na forma urbana (TSIOMIS, 1996, apud MACHADO, op. cit., p. 93). 

Para Benévolo (2007) o Projeto Urbano não se limita a uma ação urbana específica à 

semelhança de projeto arquitetônico de grande escala, e também não pode ser confundido 

com projeto de cidade. Esse autor enfatiza que a indistinção entre as escalas territorial, urbana 

e da construção civil, denominada de “edilícia”, deve-se à redução das intervenções a áreas 

limitadas ou edifícios isolados, ao mesmo tempo em que a exigência e complexidade do 

quadro urbanístico aumentam. 

A distinção entre intervenções dos tipos edilícia e urbanística se explica frente à natureza da 

encomenda. A primeira refere-se à porção da intervenção que está ao alcance de diversos 

operadores públicos e privados. Já intervenção urbanística trataria do conjunto de regras 

impostas às intervenções edilícias (Ibid. 2007, p.52). Assim, o Plano Diretor adquire papel de 

instrumento mediador entre estas duas escalas de intervenção. 

Para Somekh e Campos (2005) os Projetos Urbanos podem ser definidos como iniciativas de 

renovação urbana concentradas em determinados setores da cidade, combinam 

investimentos e intervenções dos agentes públicos e privados por meio de um plano 

urbanístico, apoiando-se no redesenho do espaço urbano e arquitetônico, em normas legais 

específicas e outras articulações institucionais e formas de gestão. 

Ess autor enfatiza que se conduzidos inadequadamente, os Projetos Urbanos podem 

potencializar os efeitos excludentes da urbanização contemporânea. As soluções efetivas para 

problemas urbanos questionam a capacidade e limitações que o poder público exerce no 

quadro da globalização; para tanto devem primordialmente envolver os atores locais, a 

sociedade civil e diversas esferas governamentais, em busca de novas formas de gestão e 

capacidade de governança, diminuindo processos de exclusão social (Ibid.). 

Ao discutir criticamente a experiência francesa contemporânea de intervenções urbanas 

baseadas em instrumentos flexíveis onde se incorporam parcerias público-privadas e 
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participação social, Hôte (2007) enfatiza a importância do Projeto Urbano na figura do Plano 

Local de Urbanismo (PLU), implantado legalmente no ano de 2000, como o principal 

instrumento de gerenciamento do desenvolvimento da cidade, na medida em que pressupõe 

viabilização simultânea de diretrizes de qualidade de vida e de dinamismo econômico e 

cultural. Além de priorizar habitações de interesse social em áreas com perspectivas de 

valorização imobiliária, prevê implantação de grandes equipamentos públicos, espaços verdes 

e empreendimentos arquitetônicos privados. São as diretrizes estruturantes do Projeto Urbano 

que devem definir sua integração no tecido urbano mais amplo, estabelecendo ligações 

estratégicas e transporte público, além de estabelecer as regras urbanísticas locais 

flexibilizadas de modo a se adequar as exigências de cada contexto específico. Enfatiza 

sobretudo, no caso da Operação Urbana Consorciada, com uma das aplicações do PLU, a 

importância de um forte domínio público sobre o projeto. Ainda que os novos cenários 

político-econômicos tendam a fragilizar este modelo jurídico de intervenção urbana, uma vez 

que os custos de aquisição fundiária muitas vezes não podem ser assumidos pelo governo 

local, apela para a importância prioritária do projeto urbano, como aglutinador de 

transformações conjuntas e integradas. Este posicionamento remete à questão do controle 

público das transformações da cidade, ainda que sob modalidades flexíveis e entendido em 

sua dimensão de interesse comum, coletivo. 

Na cidade contemporânea cabe à administração pública a responsabilidade da gestão da 

transformação, “sendo que o poder público não deve desempenhar apenas função de 

‘guardião das regras’”, deixando para a iniciativa privada a responsabilidade da concepção 

projetual total (BENÉVOLO, 2007, p.53). 

Em um contexto em que o município assume papel central na condução do processo de 

transformação e desenvolvimento urbano, análises recentes mostram que a descentralização e 

a contratualização tornaram mais complexas as regras do jogo, colocando os atores públicos 

em situação de cooperação obrigatória e concorrência inevitável. Segundo Guerra (2002) este 

tipo de dinâmica que envolve a cooperação entre os diversos agentes, permite maior espaço 

no processo decisório local e possibilita a introdução de inovações na prática das políticas 

públicas, onde “entra em cena uma pluralidade de atores, de configuração e legitimidade 

social diversa e as ‘negociações’ adquirem nova visibilidade e legitimidade” (GUERRA, 

2002, p. 35).  
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O Projeto Urbano não é apenas um desígnio acompanhado de desenho. É ao mesmo tempo 

ferramenta de análise e negociação. O resultado pode ser ambíguo e por sua complexidade e 

escala, podendo esse instrumento acirrar a privatização ou recuperar a essência pública da 

gestão urbana. 

A extrema complexidade experimentada hoje e que caracteriza processos e problemas urbanos 

desautoriza o total abandono da ação do Estado relativamente às necessidades das políticas 

urbanas. A gestão pública contemporânea deve admitir a negociação, não apenas a 

regulamentação. Deve ao mesmo tempo fazer uso das parcerias público-privadas e conciliar 

os seus diversos atores, de modo a garantir o benefício coletivo em face do capital privado. 

Projetos Urbanos são hoje instrumentos complexos de intervenção na dinâmica sócio-espacial 

de cidades, pois na sociedade contemporânea, aquelas assumem papel protagonista para a 

realização do processo econômico. Este fato acarreta que já não é mais possível pautar o 

desenvolvimento urbano em planos e projetos definidos como programas tão somente de 

longo prazo.  

Autores como Ascher (2010) conclamam a definir um novo urbanismo, reflexivo e adaptado à 

sociedade complexa e de futuro incerto, um urbanismo que requer definir planos como 

conjuntos de diretrizes e instrumentos de implementação. Estes instrumentos se tornam cada 

vez mais estratégicos, como alerta Borja (2001), justamente porque as dinâmicas econômicas 

cada vez mais voláteis, acentuam as ambiguidades da cidade contemporânea. A economia por 

si só não cria espaços integrados. Ao mesmo tempo em que movimentos constantes de 

ativação/desativação de atividades econômicas geram fissuras no tecido urbano, as grandes 

empresas demandam cidades no seu sentido mais amplo de diversidades sociais e qualidade 

física dos espaços. 

Tal urbanismo implica na realização de múltiplos projetos, coerentes devido a uma gestão 

estratégica, capaz de coordenar ações conjuntas, cujo objetivo é sincronizar etapas. Ao plano 

e a sua implementação caberiam minimizar a aleatoriedade, cabendo-lhe articular o curto e 

longo prazo, a pequena, média e grande escala (ALVIM; ABASCAL; MORAES, 2010).  

O conceito moderno de projeto como desígnio não se esvaneceu, mas se trata de conceituar 

projeto como um instrumento mediador de necessidades e potencialidades advindas da 

sociedade (ASCHER, 2010), consistindo em ferramenta de proposição, análise e negociação.  
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A realização de projetos dessa natureza implica em nova modalidade de planejamento, a que 

se convencionou chamar estratégico. Esta modalidade não postula a prática de um urbanismo 

leviano, que visa tão somente à construção de uma imagem ou cenário, como muitos ainda 

poderão pensar, mas longe da proposição simplista que planejar estrategicamente é servir tão 

somente às forças de mercado, trata-se de um instrumento para explorar acontecimentos e 

diversas oportunidades econômicas e sociais, de modo positivo relativamente aos seus 

objetivos.  

O urbanismo moderno visava à realização de projetos exclusivamente por meio de lógicas de 

ordenamento do solo, de que são exemplo o zoneamento, as densidades, atividades e 

gabaritos, enquanto o neourbanismo visa objetivos e resultados, incentivando atores públicos 

e privados a estabelecer parcerias, a fim de lograr êxito da maneira mais eficiente possível 

para a coletividade.  

Propõe pensar meios para qualificar e quantificar características desejáveis para o ambiente, a 

ambiência, acessibilidade, equipamentos coletivos, serviços urbanos, juntamente com 

atividades produtivas e habitação. De forma ampla e articulada os conteúdos sociais e 

econômicos do Projeto Urbano são parte do processo, de maneira a que estejam expressos em 

um desenho capaz de agregar qualidade arquitetônica e urbanística, integrando as lógicas 

diversas dos atores envolvidos. Admitindo tal natureza complexa, desestimula soluções 

simplificadoras, tais como monofuncionalidades, orientando-se para a diversidade funcional, 

múltiplas centralidades, e redes de transportes, conexões e mobilidade (ASCHER, 2010).  

Trata-se de desafio para enfrentar grupos sociais com necessidades diversificadas, territórios 

heterogêneos e a urgência de governança urbana. Contemplar a diversidade urbana deve ser 

um pressuposto necessário dos projetos, ao mesmo tempo como   contraposição às tendências 

de fechamento e exclusão dos espaços da cidade e como reconhecimento de sua natureza 

essencialmente heterogênea. Tal como destaca Huet (2001) há que se adequar a esta 

identidade mestiça, valorizando-se a cidade como um lugar de trocas, solidariedade e 

tolerância e sua expressão nos espaços públicos. A ampliação do significado dos espaços 

públicos na cidade contemporânea – em sua capacidade de reunir o que é separado e garantir 

a continuidade de fluidez do tecido urbano – assume a forma de um desafio de franca 

conotação política: como controlar os espaços semipúblicos e privados? Numa possível 

resposta a esta indagação, para Sòla-Morales (2001) as inovações necessárias dos projetos 

urbanos estão justamente na possibilidade de criar mecanismos e regras urbanísticas que 
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sejam capazes de urbanizar o privado, valorizando os espaços ambíguos, ou seja, locais 

mistos, cuja importância está no fato de serem coletivos. Também aí se expressa uma posição 

contra tendencial às exclusões sócio espaciais. Se, como afirma Portas (2001), a cidade deve 

conter fluidez e permanência, numa geometria variável, alargar o conceito de espaço público 

em sua qualidade de abrigar estes dois atributos, pode significar, na contemporaneidade, um 

resgate de um urbanismo pré-modernista onde as galerias, ruas e calçadas assumiam um papel 

preponderante. 

Um neourbanismo faz pensar na necessidade de instrumentos e meios que permitam aos 

planos ser elaborados, debatidos, e negociados. 

Operações urbanas podem ser conceituadas como instrumentos para a transformação 

estrutural de uma parte da cidade, fundamentada em gestão articuladora entre o poder publico 

e a iniciativa privada, que se expressam por meio de projeto urbano (MONTANDON; 

SOUZA, 2007). Esta definição provê uma interdependência entre OU e Projeto Urbano, cuja 

vinculação é passível de crítica, no caso das Operações Urbanas em andamento ou propostas 

para São Paulo. 

O instrumento das Operações Urbanas Consorciadas (evolução institucional do instrumento 

das OU, definido na década de 1990) vem sendo utilizado no Brasil e em especial em São 

Paulo para viabilizar parcerias público-privadas, fundamentadas no pagamento de 

contrapartidas, com a finalidade de criação de solo (Solo Criado). 

A função do dispositivo do solo criado é atrair investimentos imobiliários para determinados 

empreendimentos dispostos a pagar contrapartidas (venda de potencial adicional do direito de 

construir), as quais podem então ser resgatadas e usadas para financiar e estimular 

transformações almejadas pela política urbana. AS OUC têm finalidade e alcance previsíveis, 

prevendo instrumentos e meios de arrecadação de contrapartidas, a fim de financiar obras 

públicas, infraestruturas, serviços e equipamentos que completam e caracterizam a 

intervenção como articulação complexa do espaço urbano, dentro dos limites recortados pelo 

perímetro da Operação. 

Esta missão das OUC implica que a aplicação de exceções à Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

na forma negociação de índices construtivos, em si mesma não deverá ser o objetivo ou o fim 

propriamente da política urbana, pois a concepção do instituto da Outorga Onerosa implica 
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necessariamente no cumprimento da função social da propriedade. A venda indiscriminada de 

potencial adicional do direito de construir, apartada de um plano deve ser observada com 

suspeição, pois o poder público municipal não cumprirá rigorosamente a lei ao vender 

potencial construtivo como fonte inesgotável de captação de recursos, pois, o Solo Criado, 

como bem público passível de alienação ao se atrelar ao pagamento da outorga onerosa, não é 

um bem ilimitado, devendo atender aos fins que venham a ser negociados em um 

planejamento urbano municipal. 

Dessa maneira, conforme esse raciocínio, as OUC são planos que funcionariam como âncoras 

para a aplicação desses instrumentos de solo criado, e visam reconverter áreas subutilizadas 

(exemplo disso são as OU Água Branca, assim como a proposta Vila Leopoldina-Jaguaré), 

que se desenrolam em áreas fruto de transformação de usos, advindas da disponibilidade de 

terrenos e edifícios que mudam de função, tais como galpões industriais que se veem vazios 

com o processo de desconcentração industrial em bairros fabris que perderam essa atividade. 

OUC se destinam ainda a áreas urbanas caracterizadas como centralidades, e também a 

renovação de áreas centrais.  

A disponibilidade de grandes glebas e a necessidade de um novo rumo de desenvolvimento 

urbanos das áreas de OU são certamente, uma opção que vincula o pagamento de outorga 

onerosa à produção de solo urbanizado e assim é um meio legítimo de exercício da função 

social da propriedade. No entanto, quando uma área destinada a uma OU é entregue a um 

desenvolvimento na base da ação do mercado imobiliário, mesmo que nela alguns 

empreendimentos venham a pagar outorga, essa arrecadação não significa, na verdade, a plena 

realização das possibilidades legais e legítimas da criação de solo.   

Operações urbanas e projetos urbanos são partes integradas de simbiose visando à 

transformação da cidade, e estão conceitualmente vinculados à função social da propriedade e 

solo criado. Por essa razão, oferecem incentivos tais como definidos pelo Estatuto da Cidade, 

a saber, modificação de índices e do parcelamento do solo, uso e ocupação do solo e normas 

de edificação (MONTANDON; SOUZA, 2007).  Estas transformações instrumentalizadas 

pelas OU e implementadas pelo projeto urbano geram contrapartidas pagas por 

empreendedores, resgatadas pelo poder público e passíveis de reaplicação na forma de 

benefícios, vinculados ao programa de melhorias urbanísticas promovido pela Operação 

Urbana. Conforme estes mesmos autores, as Operações Urbanas foram introduzidas no Brasil 

na década de 1970 e também na de 1980, emulando a experiência francesa e norte-americana 
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sendo que em São Paulo, as OU Consorciadas foram introduzidas nos Planos Diretores de 

1985, 1988, 1991 e 2002.  

Conforme o Estatuto da Cidade, a aprovação de uma Operação Urbana implica em alguns 

elementos, tais como a definição do perímetro, programa de ocupação, programa de 

atendimento econômico e social a população diretamente atingida, mecanismos 

redistributivos de recursos obtidos dentro do perímetro da OU, estimulo a permanência de 

população em áreas beneficiadas por melhorias, estudos de impacto de vizinhança e 

contrapartidas e instrumentos de obtenção, tais como venda de CEPAC (Certificados de 

Potencial Adicional do Direito de Construir, que é uma alternativa e não obrigatoriedade para 

o poder público), ou ainda, a destinação de recursos, arrecadados a um Fundo Público 

Municipal.  

Do exposto, pode-se concluir que Operações Urbanas são mecanismos que definem sistemas e 

estratégias de concessão de incentivos urbanísticos e obtenção de contrapartidas, que poderão 

ser reinvestidas em partes ou segmentos da cidade, fundamentando projetos urbanos. São os 

projetos urbanos que deverão dar andamento às transformações priorizadas no Plano Diretor. 

OU são sistemas de mediação de atuação do mercado imobiliário, vinculados a perímetros 

definidos pelo poder público, de forma a regular a atuação desse mercado ao abrir frentes de 

negociação de índices urbanísticos e regulamentação da edificação, mediante o pagamento de 

contrapartidas.   

As OU são mecanismos opostos à livre atuação do mercado imobiliário, que é movido por 

lógicas de maximização de lucros e por estratégias de manipulação da qualidade do ambiente 

construído, com finalidade individualista. As OU se colocam como instrumentos de 

articulação de interesses privados e coletivos, na construção de uma cidade de melhor 

qualidade ambiental e mais justa. Sendo assim, os resultados quanto ao ambiente construído 

obtidos através de OU e OUC diferem radicalmente daqueles engendrados pela reprodução da 

lógica de mercado imobiliário, podendo ser ambos caracterizados em processo comparativo 

entre plano e realidade, na área escolhida para estudo por esta pesquisa, o perímetro da OU 

Vila Leopoldina-Jaguaré.  

Ao definir um modelo em que as ações dos setores público e privado se encadeariam, o 

desenho da OU constituiria em tese, possível mediação, na forma de Projeto Urbano, para que 

as atividades de regulação pública viessem a coordenar a atuação do setor privado. A partir do 
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escopo proposto pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001, o modelo da OU se 

prestaria a desempenhar o papel de suporte mediado por desenho urbano, que guiaria a 

aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos no plano diretor, ao se fazer acompanhar de 

um Projeto Urbano. O Projeto Urbano é então compreendido como nível de intermediação 

entre as normas legais e a implementação das decisões estruturais e urbanísticas, e subjugaria 

os níveis técnico, jurídico e financeiro às premissas e demandas da transformação física, 

social e ambiental urbana (SALLES, 2005[a]).  

Assim, “Entende-se por projetos urbanos as iniciativas de renovação urbana concentradas em 

determinados setores da cidade, combinando agentes públicos e privados, cujos investimentos 

e intervenções seguem um plano urbanístico, podendo se apoiar no redesenho do espaço 

urbano e arquitetônico, em normas legais específicas e em novas articulações institucionais e 

formas de gestão”. (SOMEKH; CAMPOS NETO, 2005, p. 1).   

Caberia então ao poder público por meio dos recursos advindos da OU ampliar e valorizar os 

espaços públicos, organizar o transporte coletivo, a implantação de programas habitacionais 

de interesse social e a melhoria da infraestrutura e do sistema viário na área-alvo.  

No âmbito do Município de São Paulo, o novo Plano Diretor Estratégico, PDE 2002 – 2012, 

Lei Municipal nº 13.430 de 2002, elaborado à luz das diretrizes do Estatuto da Cidade, propôs 

um conjunto de nove Operações Urbanas no município, além de reafirmar outras quatro: OU 

Centro, OU Água Branca, OU Faria Lima, OU Água Espraiada, que já haviam se 

transformado em lei nos anos anteriores São elas: Carandiru, Celso Garcia, Diagonal Norte, 

Diagonal Sul, Santo Amaro, Vila Leopoldina, Vila Sônia, Jacu-Pêssego e Amador Bueno.  

Tal como fica claro no PDE, as Operações Urbanas integram uma estratégia de construção e 

articulação territorial mais ampla no contexto da cidade, capaz de promover sua 

complexidade, ao considerar como fundamentais ações integradas nos campos da habitação, 

mobilidade, produção, centralidade e áreas verdes, sustentando, em sua espacialidade, o 

sentido público e social da cidade. Ao projetar as OU conforme um sistema integrado de 

ações e intervenções em diversos níveis, enfatizava-se o caráter prioritário da regulação 

pública, ao submeter a dimensão privada dos interesses de mercado (e corporativos) à 

natureza pública articuladora dos objetivos físico-territoriais, socioambientais e econômicos, 

de sorte que se potencializasse o seu alcance transformador e redistributivo. 
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Neste contexto, a partir de avaliações críticas no âmbito da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, particularmente no setor então denominado Assessoria Técnica das Operações Urbanas 

da então Secretaria de Planejamento Urbano (SEMPLA), um esforço coletivo foi 

desenvolvido no sentido de definir mais claramente quais regras estariam por detrás de uma 

nova Operação e Projeto Urbano a se realizar como resultado das negociações público-

privada, conforme apontam estudos publicados por Bernardini (2005); Sales (2005[a]) e 

Magalhães (2005). 

No entanto, apesar das intenções de fazer das OU um Projeto Urbano caracterizado como 

instrumento antecipador das alternativas de configuração territorial, assim como gestor da 

captura das mais-valias e indutor da ação do mercado as esperadas discussões e revisões 

conceituais não se concretizaram, sequer o andamento sincronizado entre as diversas frentes 

de ação propostas pelo plano.   

Observa-se nas OU já implantadas resultados que sinalizam a prevalência de formas usuais de 

atuação do setor imobiliário, em que predomina a edificação isolada que se fundamenta em 

recorrente ocupação do lote, reafirmando fratura entre espaço público e privado e vindo ao 

encontro de interesses particulares, em detrimento de questões públicas relativas à 

qualificação do ambiente urbano no qual estão inseridas as edificações. A ausência de Projeto 

Urbano capaz de coordenar edificação, construção de infraestruturas e desenho urbano tem 

como resultado o descompasso entre esses níveis de projeto, verificando-se como prática uma 

ação desequilibrada que caracteriza intervenções de cunho rodoviarista desacompanhadas do 

desenho de outras escalas, necessárias à realização de centralidades.  

Estes impasses no âmbito da atuação gestora do Poder Público Municipal e a morosidade nos 

procedimentos necessários de regulamentação específica de cada OU, deixam brechas para 

uma ocupação de solo segundo as lógicas do mercado, ocupação essa desarticulada de 

melhorias públicas que poderiam ser implementadas na região.  A  partir de interesses 

diversos e adotando tipologias arquitetônicas cujas características possibilitam enunciar 

hipótese de existência de padrões edilícios adequados às necessidades de mercado, definidos 

por  estratégias de verticalização beneficiadas  pela relação entre área do terreno e o 

coeficiente de aproveitamento, bem como o pagamento de outorga onerosa do direito de 

construir dentro de limites calculados como estoques de verticalização, o mercado define a 

lógica de ocupação do espaço urbano, promovendo a recuperação de locais degradados ou em 

transformação de usos de acordo com este modelo. No entanto, essa prática distancia-se em 
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muito das intenções que estariam por detrás de um Projeto Urbano, proposto e gerido pelo 

Poder Público. Tal afastamento vem ocorrendo inclusive em decorrência do aquecimento do 

setor imobiliário nos últimos cinco anos e afeta particularmente as áreas que hoje se localizam 

em posições estratégicas, particularmente aquelas próximas ao sistema viário estrutural, e que 

comportam quantidade suficiente de terrenos a ser incorporados pelo mercado imobiliário. 

Entre estas áreas destaca-se particularmente a região alvo desta pesquisa:- a destinada à OU 

Vila Leopoldina-Jaguaré, no vetor sudoeste da cidade. Esta região configura-se com duas 

ocupações predominantes e, ao mesmo tempo, conflitantes: de um lado, observa-se ainda a 

presença de galpões industriais que se articulam às atividades da CEAGESP, embora muitos 

destes galpões estejam em processo de esvaziamento; de outro, um conjunto de lançamentos 

residenciais de médio e alto padrão vai aos poucos se apropriando dos lotes de grandes 

dimensões originados do deslocamento das plantas industriais, decorrente da reestruturação 

produtiva do setor secundário, que redesenha a produção do espaço urbano existente de 

acordo com o movimento do mercado imobiliário. 

Sendo assim, pode-se se afirmar que a simples sinalização da OU enquanto projeto não é 

condição suficiente para desencadear uma relação público-privado articulada, na qual os 

interesses públicos se sobreporiam aos particulares, em prol de um ambiente construído 

qualificado e socialmente justo. O fenômeno de intensa ocupação da área por habitação 

pautada em determinado produto imobiliário evidencia assim um descompasso entre a 

formulação de políticas urbanas e respectivas propostas de projeto urbano, que se configuram 

com a aplicação das possibilidades e instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da 

Cidade e materializados no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - PDE (Lei 

nº 13.430, de 13 de setembro de 2002) e a dinâmica imobiliária.   

Ao contrário do que a teoria faz supor, o que vem se observando nas Operações Urbanas 

implementadas no Município de São Paulo é a enorme distância entre plano, projeto e ação, 

pois verificam-se inúmeras dificuldades em relação à execução das disposições previstas no 

plano e no projeto urbano e/ou na própria legislação, principalmente aquelas relacionadas ao 

interesse público. A título de exemplificação, pode-se destacar o caso da Operação Urbana 

Água Espraiada, que prevê uma área destinada à ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, 

que potencialmente deveria se destinar à construção de Habitação de Interesse Social, o que 

hoje se encontra em processo, com reiterado compromisso das instituições públicas. No 

entanto, verifica-se que as prioridades de realização das etapas e dos compromissos relativos 
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ao que cada OU estabelece como agenda se concentram ainda na realização de conexões 

viárias, de que é exemplo a construção da Ponte Octavio Frias, na área da OU Água 

Espraiada, o que acaba por atrasar os demais compromissos, entre estes, a realização de 

equipamentos e espaços públicos e a necessária e prometida Habitação de Interesse Social. 

1.3 ATUAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO NA ÁREA-ALVO DA OU VILA 

LEOPOLDINA-JAGUARÉ 

A área prevista para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré verticalizou-se 

intensamente no período entre 2000 e 2009, tendência confirmada já no primeiro trimestre de 

2010 (SECOVI, 2010). Esta verticalização se baseia em expansão da oferta residencial de 

classe média e alta guiada pela atuação do mercado imobiliário, apoiado e conduzido pelo 

adensamento garantido pelo zoneamento e aplicação de instrumentos urbanísticos, 

estrategicamente selecionados, para propiciar ao empreendedor uma verticalização lucrativa. 

O setor imobiliário veio se beneficiando, com ênfase nos últimos cinco anos, de sólida e 

crescente capacidade de investimento devida à capitalização das construtoras, resultado de 

política estimuladora do crescimento econômico valorizando o investimento na construção 

civil voltada aos segmentos sociais mais favorecidos. A reprodução da dinâmica imobiliária, 

como forma singular de expansão da acumulação e capital (HARVEY, 2005) depende da 

disponibilidade de espaço e de sua apropriação pelo empreendedor, que no caso em estudo, 

apercebendo-se da disponibilidade de grandes áreas e glebas e de sua localização privilegiada, 

vem investindo na construção de edifícios residenciais novos, nos bairros que integram o 

perímetro da OU abordada.  

Estes empreendimentos se caracterizam pela implantação de uma ou mais torres, ocupando o 

solo em substituição aos galpões industriais que evadiram. Tal ocupação vem gerando padrões 

de ambiente construído tradicionais e conservadores, ao privilegiar atividades que, por sua 

precedência se revestem de caráter monofuncional. Trata-se, no entanto, de monofunção 

relativa, pois o uso residencial atrai sem dúvida outras atividades; no entanto, essa relativa 

localização de usos diversificados acaba por ocorrer sem coordenação a projeto e desenho, 

supostamente articuladores dessas atividades aos espaços públicos e tecido urbano. 

O que significa que o mercado imobiliário se vale da possibilidade de verticalização 

proporcionada pela relação entre área do terreno (ao adquirir quantidades significativas de 

terra) e o coeficiente de aproveitamento, ou então, vale-se ainda de instrumentos 
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intencionadamente inovadores para validar práticas conservadoras, muitas vezes comprando 

potencial adicional do direito de construir a partir de negociação direta entre empreendedor e 

poder público.  

Tal prática evidencia o uso deturpado do instrumento de maneira a favorecer o mercado 

imobiliário sem vincular sua aplicação ao solo criado. Por seu turno, os agentes públicos 

aprofundam com este ato o descompasso e as dificuldades de aplicação plena dos 

instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, utilizando-se deles de maneira 

parcial e fundamentada num ganho propiciado pela expansão de empreendimentos. Os 

mecanismos que reproduzem a ação prioritária da expansão imobiliária inibem a realização do 

alcance promotor de novas configurações de espaço público e privado e que o instrumento da 

Operação Urbana define, contribuindo para sustentar o conservadorismo ao negar a 

possibilidade de articular o instrumento urbanístico a um projeto urbano. Com este 

descompasso, os aspectos quantitativos da expansão imobiliária sobrepujam os qualitativos, 

representados pelo projeto das áreas-alvo.   

 

1.4 VILA LEOPOLDINA E JAGUARÉ: ATUAÇÃO IMOBILIÁRIA E 

TRANSFORMAÇÃO DO TECIDO URBANO 

O perímetro definido para a Ou Vila Leopoldina inclui os distritos industriais de Jaguaré e 

Vila Leopoldina, com uma área total de 1028 ha. Historicamente, o desenvolvimento desta 

área está vinculado à acessibilidade ferroviária que induziu implantações industriais ao longo 

do seu traçado. Com isto, o território foi sendo desenhado com lotes de grandes dimensões 

articulado a um sistema viário voltado ao escoamento da produção com poucas vias de 

articulação interurbana. Como um território tipicamente industrial, não possui diversidade 

urbana em termos de equipamentos e serviços. É justamente a acessibilidade externa que 

favoreceu a instalação, em 1966 de entreposto de produtos agrícolas – o CEASA, hoje 

CEAGESP, como alternativa à concentração desta atividade no Mercado Central de São 

Paulo. Segundo dados disponíveis (SEMPLA, 2004), a CEAGESP apresenta movimento 

diário de cerca de 15.000 veículos e cerca de 240 mil toneladas de alimentos mantendo 

grandes contingentes populacionais orbitando em subemprego além da presença (no ano de 

2000) de cerca de cerca de 14.500 pessoas ligadas a estas atividades e habitando na área em 

condições sub-normais.  
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A perspectiva de retirada deste entreposto é um dos pressupostos centrais para o projeto 

urbano desta Operação Urbana na medida em que disponibilizaria cerca de 700. 000 m
2
 de 

área para um redesenho estratégico de requalificação.  

De acordo com o Plano proposto para a OU em estudo (SEMPLA, 2004) previa-se um 

controle do adensamento vertical na área em que hoje se localiza a CEAGESP, prevendo-se 

também o deslocamento dessa central de abastecimento ao Rodoanel.. Diante da instabilidade 

de concretização desta diretriz e, atraído, sobretudo pela estrutura fundiária remanescente das 

atividades industriais em franca desativação o setor imobiliário vem redesenhando o território 

pela lógica de empreendimentos isolados, a despeito da permanência das características 

anteriores desfavoráveis à uma ambiência urbana sustentável, tendo em vista as características 

do sistema viário e ausência de outras funções urbanas associadas à habitação. A substituição 

dos lotes industriais por condomínios verticais fechados tende a seguir o mesmo padrão de 

monofuncionalidade, agravando os problemas de tráfego, entre outros. 

 

 

IMAGEM 1.1 -  Localização da CEAGESP na área da OU Vila-Leopoldina-Jaguaré e dos empreendimentos 

imobiliários residenciais em seu entorno. Fonte: Ilustração produzida pelo discente graduando Tomas Antonio 

Giannattasio Bozeda. 

 

Na imagem 1.1, onde se destaca o perímetro da área e os locais pontuais de incidência de 

novos empreendimentos residenciais a partir de 2002 pode-se observar um movimento 

expressivo da dinâmica imobiliária, sobretudo em sua porção de entorno da CEAGESP. A 

concentração de empreendimentos imobiliários residenciais nas Ruas Carlos Weber, Av. 

Imperatriz Leopoldina, Aroaba e Brentano é complementada por outras existentes em ruas 
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adjacentes formando mancha significativa de alteração da paisagem decorrente da 

verticalização, com padrões construtivos que expressam valorização imobiliária. Como 

exemplos destacados, constantes da tabela 1.1 abaixo, dos 9 (nove) empreendimentos situados 

na Rua Carlos Weber, apenas 2 possuem planta de 2 (dois) dormitórios, ainda que do ponto de 

vista da tipologia do edifício, apresente elementos internos com instalações valorizadas de 

áreas de lazer e outros equipamentos que tipificam tendências de valorização de mercado. Na 

Avenida Imperatriz Leopoldina, dos 4 (quatro) empreendimentos, três apresentam 4 

dormitórios, seguindo as tendências apontadas. A expressão do padrão de verticalização 

contrasta com a paisagem existente, com edifícios predominantemente de 24 e 25 pavimentos. 

A planilha a seguir apresenta a relação dos empreendimentos e o padrão construtivo, 

representado pelo número de dormitórios, a partir da identificação das principais vias que 

concentram esses edifícios:  

 

TABELA 1.1 - EMPREENDIMENTOS ÁREA DA OU VILA LEOPOLDINA-JAGUARÉ 

LANÇAMENTO ENDEREÇO 
NOME DO 

EMPREENDIMENTO 
DORM. AND. A. ÚTIL CONSTRUTORA 

mar/02 
Carlos Weber 

(Rua) 757 
MAGNA VITA 4 26 175,80 

Cyrela Construtora 

S/A 

jun/03 
Carlos Weber 

(Rua) 890 

TERRAÇOS ALTO 

DA LAPA 
3 25 85,27 

Kallas Engenharia e 

Empreendimentos 

Ltda 

nov/03 
Carlos Weber 

(Rua) 812 
HORIZONS 4 27 151,36 

Even Construtora e 

Incorporadora Ltda 

nov/03 
Carlos Weber 

(Rua) 812 
HORIZONS 3 27 117,38 

Even Construtora e 

Incorporadora Ltda 

dez/03 
Carlos Weber 

(Rua) 950 
CARPE DIEM 2 24 51,50 

Schahin Engenharia 

Ltda 

dez/03 
Carlos Weber 

(Rua) 950 
CARPE DIEM 2 24 60,00 

Schahin Engenharia 

Ltda 

dez/05 
Carlos Weber 

(Rua) 87 

VITÁ ALTO DA 

LAPA 
3 23 95,88 

Even Construtora e 

Incorporadora Ltda 

dez/05 
Carlos Weber 

(Rua) 87 

VITÁ ALTO DA 

LAPA 
4 23 129,59 

Even Construtora e 

Incorporadora Ltda 

jun/07 
Carlos Weber 

(Rua) 452 

PLATINUM ALTO DA 

LAPA 
3 20 103,40 

CAS Construtora 

Ltda 

mai/03 

Leopoldina, 

Imperatriz 

(Av) 1 170 

QUATRO ESTAÇÕES 2 12 48,17 

Kallas Engenharia e 

Empreendimentos 

Ltda 

dez/06 

Leopoldina, 

Imperatriz 

(Av) 

PLAZA MAYOR 

ALTO DA LAPA 
4 24 138,93 

Even Construtora e 

Incorporadora Ltda 

dez/06 

Leopoldina, 

Imperatriz 

(Av) 

PLAZA MAYOR 

ALTO DA LAPA 
4 24 183,84 

Even Construtora e 

Incorporadora Ltda 

jun/08 

Leopoldina, 

Imperatriz 

(Av) 

VILA NOVA 

LEOPOLDINA I 
4 27 125,58 

Agra Incorp/Bueno 

Netto/Abyara 

Fonte: Tabela elaborada pelo discente graduando Tomas Antonio Giannattasio Bozeda. 
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Padrões imobiliários similares, que vêm sendo valorizados pelo mercado imobiliário em 

várias regiões da cidade se encontram presentes na região. Exemplo típico dessa tipologia que 

parece se reproduzir em diferentes bairros da cidade é o apresentado pelo empreendimento em 

fase de implantação, localizado à Av. Mofarrej, número 1500, lançamento da Emrpesa 

MaxHaus, cujo projeto é de autoria de escritório denominado ArquiteturAbertaT. Propõe-se 

que o proprietário possa redesenhar a planta do apartamento com opções que variam entre 70 

m2 a 280 m2. Embora esse empreendimento se encontre fora da mancha principal em que se 

dá a mencionada concentração, revela tendências recentes e recorrentes. 

A pesquisa parte do reconhecimento de um conflito entre o plano e realidade, esta última 

representada pela dinâmica do mercado imobiliário, o que será desenvolvido ao longo dos 

próximos capítulos.  Esse conflito se explica, de um lado, pela não realização da Operação 

Urbana em estudo, e de outro, pelos baixos índices de estoques de verticalização previstos 

para a área, calculados com base em uma projeção do que havia sido edificado na região, até 

2002, ano em que se aprovou o Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo. A partir da 

fixação desse estoque, houve o pagamento da outorga onerosa do direito de construir por parte 

de alguns empreendimentos; acusando-se nisso dois principais problemas: os pagamentos 

foram proporcionais ao baixo estoque projetado e os recursos obtidos com o pagamento de 

outorga migraram para o Fundo de Urbanização (FUNDURB) – e esses recursos não foram 

empregados para a realização de melhoramentos previstos pela OU na área-alvo da Operação. 

O atraso na realização da OU Vila Leopoldina-Jaguaré representou um entrave à aplicação 

desses recursos na realização da infra-estrutura e da qualidade ambiental previstos pelo Plano, 

sendo os recursos dispersados em aplicações em outras áreas da cidade. Em contrapartida, os 

empreendimentos que não pagaram outorga onerosa tiveram que aplicar como regra 

coeficiente de aproveitamento igual a uma vez a área do terreno (1.0); e beneficiar-se da 

compra de terrenos de área significativa, quando possível. 

Caso a OUC tivesse sido realizada a tempo e nas condições previstas, a correção dos estoques 

teria acontecido em função de sua prática; ao não acontecer, hoje a correção dos estoques 

depende de revisão do PDE, o que se encontra também em atraso.  

Esta situação conflituosa ou fratura entre o plano projetado e a prática do mercado, diante do 

embargo da revisão do PDE vem tornando a área de Vila Leopoldina-Jaguaré estagnada, pois 

o mercado imobiliário espera a solvência do impasse e nesse ínterim, migra para atuar em 

outras áreas mais atraentes para a realização de seus objetivos.    
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IMAGEM 1.2 - Empreendimentos imobiliários residenciais na área em estudo. Disponível em: 

<http://www.guiaconstruirereformar.com.br/noticia_1910-.htm>. Acesso em: 20 ago.2010. 

 

FOTOGRAFIA 1.1 - Padrão recorrente de ocupação de grandes glebas por torres residenciais. 

Fonte: Profa. Eunice Helena S. Abascal. 

 

      

FOTOGRAFIAS 1.2 e 1.3 - Vista de torres residenciais sendo construídas em Vila Leopoldina, foto tirada do 

interior das instalações da CEAGESP. Fonte: Profa. Eunice Helena S. Abascal. 
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Processo de verticalização residencial ocorrendo na cidade de Natal, RN. As fotos foram 

anexadas para ciência de que a transformação pelo mercado imobiliário vem ocorrendo em 

outras capitais do Brasil, diante do aquecimento do mercado imobiliário nas principais 

cidades do País. (Fotos: ABASCAL, Eunice Helena S., setembro de 2012).  
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1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise apresentada possibilita compreender que a área-alvo da OU Vila Leopoldina-

Jaguaré em São Paulo, vem sendo transformada por padrões arquitetônicos e urbanísticos 

ditados pela reprodução da lógica de oportunidades, praticada pelo mercado imobiliário e 

propiciada pelo poder público municipal. Essa situação encontrada permite indicar como 

tendência a ocupação do solo por empreendimentos predominantemente residenciais, de 

médio e alto padrão, caracterizados por condomínios verticais que pregam vantagens advindas 

de segregação relativa à rua e ao bairro. Esse discurso veiculado pela propaganda reforça a 

adoção de um valor de recusa de relacionamento entre a edilícia e o espaço da cidade, que 

vem somente justificar o total descompasso entre edificação e ambiente construído. A 

situação segue adiante, pois o poder de mediação do Estado como o agente que hoje 

determina os índices de potencial adicional do direito de construir e estoques destes é 

utilizado para perpetuar um modelo conservador e patrimonialista de planejamento, com 

políticas que priorizam a ação do mercado imobiliário e estancam outras práticas 

progressistas, tais como poderiam ser as OUC e intervenções decorrentes de projetos urbanos.  

Essa ocupação de solo se aproveita na maioria das vezes da disponibilidade de terrenos de 

dimensões expressivas, propiciados pelas transformações de uso que a região vem sofrendo, a 

partir do processo de desconcentração industrial e esvaziamento de galpões e deslocamento de 

plantas industriais.  

Observa-se que essa ação oportunista do mercado imobiliário apoiada por atores públicos, 

revela a existência de reprodução dessas práticas conservadoras mencionadas, expressão de 

perpetuação de interesses restritos. Tal cooptação de interesses, de forma a deixar o plano e o 

projeto urbano realizado pela equipe técnica da SEMPLA engavetados, sugere que esses 

agentes produtores do espaço urbano não têm ímpeto ou disposição para apresentar proposta 

de transformação da ambiência urbana encontrada na região. Equivale dizer que, no caso 

estudado, a aplicação de instrumentos urbanísticos capazes de equacionar a qualidade urbana 

numa escala mais ampla, como é o caso da Operação Urbana, e que são hoje utilizados de 

forma consolidada em outros países, vem se atrelando a opções políticas e aos embates de 

poder que menosprezam diretrizes do Plano Diretor da Cidade e os esforços técnicos 

anteriormente realizados no sentido de direcionar as transformações urbanas qualitativas 

previstas em projeto urbano. Além dos problemas decorrentes dos padrões recentes de 

ocupação, a área permanece a reboque da presença da CEAGESP, contando com os 
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problemas urbanos causados pelo movimento de caminhões e procedimentos de estocagem e 

embalagem de produtos comercializados por aquele entreposto. 

Pode-se afirmar que as transformações físicas e a imagem de bairro pujante veiculadas pelo 

mercado imobiliário são incompatíveis com os problemas urbanísticos, de ausência de 

conexões viárias suficientes, de solução dos aflitivos problemas de drenagem observados na 

área e total ausência de qualidade de desenho urbano e paisagístico encontrado. Observa-se 

um incremento da verticalização e adensamento da área, instalando usuários em uma região 

despreparada urbanisticamente para a recepção de função residencial dessa ordem.  

Constata-se a oportunidade desperdiçada para a cidade de poder transformar uma área em 

processo patente de mudança de uso e degradação, a partir do uso do instrumento da 

Operação Urbana Consorciada, associado a um Projeto Urbano, capaz de coordenar as 

transformações da edilícia e do espaço público, de maneira sincronizada e sinérgica.   
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CAPÍTULO 2: VILA LEOPOLDINA – JAGUARÉ: TRANSFORMAÇÕES DA 

PAISAGEM URBANA 

 

Este capítulo, sob a denominação de transformação da paisagem urbana dos sub-distritos de 

Vila Leopoldina e Jaguaré, traz alguns elementos analíticos estratégicos para a discussão dos 

resultados da atuação do setor imobiliário nesta região relacionados a um movimento de 

verticalização concentrada em algumas partes do tecido urbano que se traduz em relações 

problemáticas com as pré-existências de ocupação da área. 

Ao apresentar um panorama dos processos sócio espaciais de produção do espaço numa larga 

perspectiva histórica, destacando os marcos mais importantes das transformações, busca-se 

identificar os elementos comuns e as particularidades físico-territoriais e urbanas destas duas 

grandes porções do território, unidas aqui, como um recorte que referencia as perspectivas de 

implantação de políticas públicas através da adoção do instrumento urbanístico - Operação 

Urbana. Apesar de separadas pelo complexo do Rio Pinheiros e Tietê e suas respectivas 

marginais e se distinguirem por uma geomorfologia própria, ambas foram lócus dos processos 

de industrialização dos anos de 1950 da Capital e das subsequentes remodelações econômicas 

que resultaram em esvaziamento urbano e desocupação. 

Esta análise é subsidiada por fontes de pesquisas diversas incluindo alguns trabalhos 

acadêmicos recentes e levantamentos de campo realizados no âmbito da equipe de 

pesquisadores. Cabe salientar que a produção analítica sobre este espaço urbano é muito 

limitada destacando-se, do ponto de vista histórico, alguns poucos autores aqui referenciados. 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO 

Ao intentar uma revisão bibliográfica, constatou-se a inexistência de publicações que tratem 

exclusivamente a história dos subdistritos Jaguaré e Vila Leopoldina, muito embora suas 

origens se encontrem nos primórdios da formação da cidade e da Lapa, distrito que engloba a 

área em estudo.  
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Emboaçava era o antigo nome onde hoje se assenta a Vila Leopoldina. Segundo Santos 

(1980), Emboaçava e Lapa configuram-se em uma só região
3
. Sua origem se deu na 

confluência dos rios Tietê e Pinheiros, batizada pelos índios guaianases: “Foi logo após a 

instalação do Colégio de São Paulo que os lusos primordialmente se embrenharam na Lapa e 

os guaianases a batizaram como ‘Emboaçava’ (lugar por onde se passa). Além disso, esta 

localidade também era chamada de: Embyaçaba, Umbiaçaba, Ambuasava, Ambuassaba, 

Mbuaçaba, Buaçaba e Boaçava” (SANTOS, 1980, p. 15). 

Se, são escassas as imagens da região produzidas na segunda metade do século XX, o material 

iconográfico específico sobre o objeto de estudo é praticamente inexistente antes disso. 

Recorrendo a relatos publicados, resgatam-se fragmentos que dão uma ideia da aparência 

anterior do território. Por exemplo, segundo Ponciano (2001): “Por volta de 1960, a região 

tinha apenas algumas casas que pertenciam ao bairro da Vila Leopoldina e ao Jaguaré. O 

terreno era um barro só, com casas simples numa região longe do centro da cidade” 

(PONCIANO, 2001, p. 56).  

Não obstante, procura-se aqui preencher essa lacuna por meio da organização de uma 

cronologia histórica, apoiada mormente nas publicações de Santos (1980), Lôbo Júnior 

(1981), Segatto (coord.) (1988). Na medida do possível, buscou-se incrementar os dados 

extraídos com imagens de mapas e fotografias encontradas nas publicações supracitadas e em 

outras fontes.  

Assim podem ser identificados alguns eventos históricos importantes nos processos de 

produção do espaço nesta área, inseridos numa perspectiva cronológica: 

1561 – Jesuítas recebem sesmaria junto ao rio Emiaçaba (atual Pinheiros). Segundo Segatto 

(1988): “Embiaçaba, Ambuaçava, Umbiaçava, Mboaçava, Emboaçava ou Boaçava, topônimo 

de origem tupi, que significa ‘lugar por onde passa’, designou durante três séculos a região 

lapeana”. (SEGATTO (coord.), 1988, p. 9). Em outro fragmento, o rio recebe outra 

nominação: “O Rio Pinheiros foi chamado nos tempos coloniais de Jurubatuba, que em tupi 

significa "(...) lugar com muitas palmeiras jerivás", ou ainda, ‘tardo e sujo’”. (SMA, 2002, p. 

30) 

                                                           
3
 O historiador Wanderley dos Santos cita que a associação entre Emboaçava e Lapa em uma só região foi 

sugerida por primeira vez pelo geógrafo Aroldo de Azevedo em “A Cidade de São Paulo: estudos de geografia 

urbana”, de 1958. 
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1579 – Domingos Luís, o carvoeiro, instalou-se como precursor do lugar, ribeirinho das águas 

do Anhembi (Tietê). Conf. João Batista de Campos Aguirra: Mapa das Sesmarias da Cidade 

de São Paulo (Museu Paulista: Serviço de Documentação Textual e Iconografia). Segundo 

Santos (1980), o casal Domingos Luís e sua consorte, Ana Camacho, logo se mudaram para 

os Campos do Ipiranga, onde se encontravam já no ano de 1584.  Gaspar Fernandes 

transformou a sesmaria em fazenda; residiu no local por várias décadas. 

1590 – Bairro do Forte. Diante das ameaças do gentio (índios?), e em defesa e segurança da 

Vila de São Paulo, vereadores da Câmara Municipal deliberaram sobre a edificação de uma 

fortaleza e tranqueira na Emboaçava. Construiu-se uma muralha entre os Rios Tietê e 

Pinheiros, com recursos da própria Câmara. Segundo Santos, (1980): 

Situava-se no ângulo formado pela confluência dos rios Tietê e Pinheiros, nas 

imediações da autal ponte de ligação Lapa e Vila dos Remédios, de acordo com 

pesquisas realizadas por Plínio Airosa, quando buscava a razão do topônimo 

Emboaçava. E, fora ali descoberta, formada por grandes blocos de pedras, 

constituindo uma ponte natural, que ligava as duas margens, o que permitia a 

travessia a pé durante longos períodos do ano. Este lugar era considerado ponto 

estratégico, porém como São Paulo gozou um decênio de paz, caíra no abandono, 

não deixando vestígio de sua existência, a não ser através e alguns documentos. 

(SANTOS, 1980, p. 17) 

1607 – Afonso Sardinha (o velho), havendo recebido sesmaria em 1584 (Butantã), ampliou 

sua propriedade até o forte. 

1609 – Estevão Ribeiro, o moço, “queria fazer umas casas nos campos, que estão na dita 

Embiassaba para o que lhe era necessário fazermo-lhe mercê de lhe darmos no dito campo 

cem braças de terras, em quadra para poder fazer seu quintal partindo da tapera de Afonso 

Sardinha, o moço, até a borda da capoeria de Afonso Sardinha, o velho, ao longo de uma 

lagoa que aí está correndo para o caminho do forte até se encherem as ditas cem braças e 

correndo para o poço que se chama Ucaraha”. (SANTOS, 1980, p. 18).  

1621 – Moradores do Forte: Emboaçava se aclamava como povoação.  

1624 –Bernardo da Mota e esposa Maria de Vitória constroem a sede da fazenda 

(anteriormente de Domingas Antunes) era “um casarão de três lanços de taipa coberta de 

telhas e um quintal cercado de pau com árvores e parreiras” (SANTOS, 1980, p. 18).  

Durante o século XVII a fazenda passa por uma sucessão de diversos proprietários e em 1700, 

conforme os relatos historiográficos, apresenta um certo dinamismo econômico: 
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Teve grande tratamento; a sua casa foi servida com numerosa escravatura, criados 

mulatos todos calçados, bons cavalos de estrebaria com ricos jaezes, excelentes 

móveis de prata e ouro, sendo avultadas as baixelas de prata, cuja copa foi de muitas 

arrobas. Tinha passado às Minas Gerais no princípio da grandeza e fertilidade de seu 

descobrimento, e se recolheu a S. Paulo com grosso cabedal, que o soube empregar 

em fazendas de cultura para o tratamento que teve de pessoa tão distinta. A sua 

fazenda foi no sítio do Emboaçava, margens entre o rio Tietê e o de Pinheiros. O 

grande cabedal desta casa veio a consumir-se com o tempo depois da morte de 

Bento do Amaral, não só pela divisão entre os muitos herdeiros que deixou, como 

pelo 2.ð casamento da viúva Escholastica com José Pinto Coelho de Mesquita, o 

qual, de distinta qualidade como ramo da ilustre casa do Bom Jardim, não teve o 

tino economico preciso para a conservação de tão grande fortuna, e veio a falecer 

pobre deixando um fã Ignacio José que faleceu solteiro. Disponível em: 

<http://fr.rodovid.org/wk/Special:ChartInventory/22071>. Acesso em: 02 de maio 

de 2011.  

1770 - Anna Vidal de Siqueira, f.ª de 2-4, foi casada com Francisco Alvares da Cunha, natural 

de Santos, f.º de Sebastião Alvares de Figueiredo e de Izabel de Unhatte, V. 2.º pág. 10; 

faleceu Francisco Alvares em 1770 com testamento e sua mulher Anna Vidal, que sobreviveu, 

foi proprietária da fazenda - Emboaçava- em que foi moradora. Disponível em: 

<http://buratto.org/paulistana/Siqueiras_1.htm>. Acesso em: 02 de maio de 2011.  

1827 – João Correia da Silva; Várzea dos Correias: “Anos depois foi para as mãos de jesuítas 

alemães. Nela havia uma grande casa que servia de residência aos religiosos. Tal sítio foi 

dividido e por volta de 1894 a região toda estava coalhada de chácaras dos padres” 

(PONCIANO, 2001, p. 229).  

Reafirmando estas informações, o mesmo autor (PONCIANO,2002) esclarece que a Vila 

Leopoldina  era uma porção de um sítio denominado Emboaçava pertencente a João Correa 

da Silva e, por isto mesmo, era também conhecida como a Várzea dos Correias. 

1894 – Proprietário: E. Eichter & Company; inauguram loteamento Vila Leopoldina (em 

homenagem à Leopoldina Kleeberg, sócia da empresa). “A inauguração aconteceu em 11 de 

novembro de 1894, com a realização de um piquenique atraindo para lá, 522 pessoas, que 

utilizaram o rio Tietê, navegando a vapor, barca da concessionária” (SANTOS, 1980, p. 67).  

Os dezoito milhões de metros quadrados de Vila Leopoldina estavam localizados 

entre os rios Pinheiros e Tietê e entre os campos de Belém (atual Bela Aliança) e 

Emboaçava e era constituída das seguintes ruas: Silva Ayrosa, G. Oterer (atual 

Major Paladino), Dr. Greiner, Francisco Nemitz (atual Cotadupes), Erandmuder 

(atual Itapuraoda), Birla (atual Tocantinópolis), Ernheim, Kopsrutz, Hote, Iwald, 

Eichenberg (agual Guaipá), Garnier (atual Carneiro e Silva), Germânia (praça 

desaparecida), Roller (atual Sebastian Bach), Kleeberg (atual Mergenthaler), 

Kirschner (atual Schilling), Thiele, Rathsan, Sandri (atual Sando), Krauer (atuais 

Xavier e Kraus), Heyde (atual Hayden), Dr. Seidel (atual homônima e Ceagesp), 

Fritz Kulish (atual Frobem e Ceagesp), Cirilo Assam (atual Aroabá), praça 
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Leopoldina (atual estrada do Ceagesp), Alicke (atual Heliópolis), Pasternacki (atual 

Potsdam), Nau (atual Avelino Chaves), Waldemar Gerschow (atual Carlos Weber), 

avenida Leopoldina (atual Imperatriz Leopoldina), Columbus, Wolf, Jankovich 

(atual Lauro Muller), Ulack (atual Nanuque), Nagel, Echmal (atual Baumann), 

Baumstark (atuais Bruno Bauer e Japiaçú), Otto Nemitz (atual Othão e Ceagesp), 

Jacob Scmidt (atual Urutaí e Ceagesp), Funk e Bohlensen (SANTOS, 1980, p. 68).  

Apesar dos esforços, a empreitada visando a ocupação da área mão obteve sucesso pois, 

segundo Ponciano (2002: 229) “ o terreno era pantanoso e difícil de construir. No final de 

1926, a empresa Incorporadora Siciliano & Silva e o empresário Antonio Vilares loteraram 

quase 500 mil m2”. 

 

IMAGEM 2.1 - PLANTA GERAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – 1905. Adoptada pela Prefeitura Municipal 

para uso de suas Repartições. Levantada e organizada pelos Eng. Civis Alexandre Mariano Cooci e Luiz 

Fructuoso F. Costa (engenheiros da Commissão Geog. e Geológic). Escala 1:20.000. Acervo da Biblioteca 

Nacional (Rio de Janeiro). Disponível em: <http://objdigital.bn.br/ acervo_digital/div_ 

cartografia/cart523225.jpg>.  Acesso em: 02 de maio de 2011. 
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IMAGEM 2.2 - DETALHE DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE SÃO PAULO. Nota-se, pela situação 

cadastral em 1905, que os assentamentos na região onde hoje se encontram a Vila Leopoldina e o bairro de 

Jaguaré ainda não figuravam no mapa da cidade. 

 

 

IMAGEM 2.3 - PLANTA DA CIDADE DE SÃO PAULO COM INDICAÇÕES DIVERSAS, 1914. Fonte: 

Commissão Geográphica e Geológica – Eng. Chefe: João Pedroso Cardoso. Escala: 1:20.000. Acervo da 
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Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro). Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_ 

cartografia/cart520447.jpg>. Acesso em: 02 de maio de 2011.  

 

IMAGEM 2.4 - DETALHE DA PLANTA DA CIDADE DE SÃO PAULO COM INDICAÇÕES DIVERSAS, 

1914. O loteamento da Vila Leopoldina figura no extremo oeste do mapa da cidade de 1914. 

 

1926 – Proprietário: “A incorporadora Siciliano & Silva, em parceria com Antônio Vilares; 

lotearam área de aprox. 500 mil m² (489.052,00 metros quadrados, limitado pelas ruas Dr. 

Saide, Fritz, Schmat, Pasternack e Alicke, contornando internamente as ruas Bohlen, Oto 

Nemitz, Baumstark, Funke e Jacob Schmitdt”. (SANTOS, 1980, p. 66).  

Os loteamentos na área integram processos mais amplos envolvendo a Lapa e bairros 

adjacentes: 

A partir do final da I Grande Guerra Mundial, surgem novos loteamentos e o bairro 

passou a expandir seus limites: A Vila Anastácio, urbanizada em 1919, e a Vila 

Ipojuca, em 1921, passaram a ser ocupadas por imigrantes do leste europeu. A partir 

de 1920 a Cia City realizou os loteamentos do Alto da Lapa e Bela Aliança. A Vila 

Leopoldina foi retalhada em lotes urbanos em 1926. Desta forma estava definida a 

estrutura básica da Lapa atual. (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 

subprefeituras/lapa/historico/ acesso 25 09 2013) 
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IMAGEM 2.5 - CONFLUÊNCIA DOS RIOS TIETÊ E PINHEIROS, c. 1929. Autoria: anônima. Disponível em: 

<http://www.aprenda450anos.com.br/450anos/vila_metropole/1-5_rio_pinheiros.asp> Acesso em: 02 de maio de 

2011. 

 

IMAGEM 2.6 - TRAÇADO DE RETIFICAÇÃO SOBRE OS MEANDROS DO RIO PINEIROS, 1930. Crédito 

da imagem: TSPTI & P. Co. Ltda. Acervo: Eletropaulo. Disponível em: 

<http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/Especiais/sp450/web/htdocs/modulo5.htm> Acesso em: 02 de maio 

2011). 
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IMAGEM 2.7 - TRAVESSIA DA FERROVIA SOROCABANA SOBRE O RIO PINHEIROS, NA 

CONFLUÊNCIA COM O RIO TIETÊ, 1937. Acervo Eletropaulo. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/07.077/307>.  Acesso em: 02 de maio de 2011.  

1935 – Na margem oposta do rio Pinheiros, o bairro Jaguaré nasceu do loteamento de uma 

antiga fazenda, adquirida pelo engenheiro agrônomo Henrique Dumont Villares. Proprietário 

de uma sociedade imobiliária de mesmo nome, Villares idealizou um projeto de urbanização 

que incluía áreas residenciais para operários, comerciais e industriais, cujo traçado parece se 

embasar nas idéias dos bairros jardins.  

 

IMAGEM 2.9 - FAROL DO JAGUARÉ,1942. Lê-se na 

imagem: “Torrão com mirante e relógio, útil e decorativo, 

construído no bairro residencial”. Monumento tombado 

em 2004. Foto publicada em “Urbanismo e Indústria em 

São Paulo”, de 1946, livro de Henrique Dumont Villares. 

Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/ 

interna.php?id=2049>. Acesso em: 02 de maio de 2011.  
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Década 1950 – Proprietário: Miguel Mofarrej; centro industrial na Vila Leopoldina ganha 

impulso. Conforme PONCIANO (2002: 229) a região hibernou por quase quarenta anos 

quando na década de 1950 a construção do centro industrial marcou o início de um novo 

momento histórico da Vila Leopoldina: “No lugar das antigas e ultrapassadas olarias, vieram 

as grandes industrias e com elas o desenvolvimento”. 

1969 – Ceagesp: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – surgiu em 

maio de 1969, da fusão de duas empresas mantidas pelo Governo de São Paulo: o Centro 

Estadual de Abastecimento – CEASA – e a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São 

Paulo – CAGESP. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO INDUSTRIAL E PROCESSOS RECENTES 

DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO  

 

Efetivamente, a ocupação industrial da Vila Leopoldina e Jaguaré corresponde ao momento 

do processo de industrialização brasileira e paulistana que se inicia nos anos de 1930 mas tem 

um impulso culminante nos anos de 1950, período do Pós-Guerra.  Se, como afirma PÁDUA 

(2009) as indústrias da primeira fase da industrialização de São Paulo localizam-se no entorno 

das ferrovias fundando bairros industriais e operários como Água Branca, Barra Funda, Brás, 

Móoca e Belenzinho, etc. acolhendo predominantemente mão-de-obra imigrante, o impulso 

industrial das décadas de 1950 e 1960 altera o padrão de ocupação na metrópole, 

abandonando o entorno das ferrovias para se localizar próximo aos grandes eixos rodoviários, 

aproveitando-se da grande disponibilidade de terrenos nas periferias das áreas urbanizadas, 

como é o caso da Vila Leopoldina, Santo Amaro e os Municípios de Santo André e São 

Bernardo do Campo. 

Nesse sentido, os parques industriais de Jaguaré-Leopoldina e Santo Amaro podem ser 

considerados de ocupação recente no contexto histórico da industrialização da Capital de São 

Paulo. Um elemento urbano importante neste processo foi a retificação do Rio Pinheiros e 

Tietê a partir da década de 1930. Conforme SEABRA (1987, apud FIORAVANTI, 2008:3) 

“as obras de retificação criaram as possibilidades de certa e relativa mobilidade de indústrias 

no espaço da cidade”. Evidencia-se que as retificações dos Rios Tietê e Pinheiros, 
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acompanhadas na década de 1960 pela implantação do sistema viário constituído pelas 

Marginais, contribuíram para o controle das inundações e para a facilidade de circulação 

viária.. No caso do Rio Tietê, estes suporte favoreceram uma ocupação quase que total das 

suas várzeas por galpões industriais ou galpões de retaguarda e apoio das atividades 

industriais relacionadas à estocagem e distribuição de produtos. 

No caso das várzeas do Rio Pinheiros, segundo FIORAVANTI (Id. ibidem) a ocupação foi 

predominantemente residencial na medida em que “[...] as estratégias de valorização das 

terras em direção ao Rio Pinheiros tornaram-se muito caras para que nela se generalizasse o 

uso industrial, exceção do Distrito Industrial do Jaguaré e da Vila Leopoldina ao norte [...]”. 

  

 

 IMAGEM 2.10: Distrito Industrial do Jaguar e  Marginal Pinheiros. Fonte: Lívia Fioravanti. 19 set. 2008:3 

 

Ao analisar as características urbanísticas da implantação do Distrito Industrial do Jaguaré, 

FIORAVANTI (2008) tem como referências principais os estudos de VILLARES (1946) e 

DAMASO (2002). Enfatiza o fato de que a concepção do distrito na década de 1930 assumia 

a proposta de uma nítida separação entre áreas industriais e residenciais, estando localizado 

numa região considerada periférica em relação a mancha urbana consolidada. Ao mesmo 

tempo a distância em relação ás áreas centrais era relativamente pequena e apresentava fatores 

locacionais favoráveis como fácil circulação, proximidade de rodovias estaduais importantes 

de acesso ao interior do Estado e, igualmente, uma proximidade dos entroncamentos 

ferroviários. 
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De acordo com a autora citada, a área industrial do Jaguaré foi formada por aterro de um 

trecho da várzea do Rio Pinheiros sendo influenciado por ideias de um urbanismo higienista 

que previa uma nítida separação dos usos urbanos, aproximando e ao mesmo tempo afastando 

a ocupação industrial e residencial. 

Alguns estudos sobre os processos industriais desta área (GOLDENSTEIN E ROSSINI, 

1972) identificam uma intensificação da ocupação industrial nos anos de 1950 consolidando-

se na década de 1970 quando apresenta um volume total de 80 industrias, sobretudo nos 

ramos de serralheria, mecânico e metalúrgico.  

Entretanto, o dinamismo industrial tanto de Jaguaré quanto da Vila Leopoldina representou 

historicamente um período de curta duração. Por exemplo, no caso do Distrito Industrial do 

Jaguaré, a ocupação industrial representou apenas 20% da área prevista no plano de Villares. 

Segundo FIORAVANTI (2008:5).   

 

A baixa utilização dos lotes industriais e o curto dinamismo industrial do distrito 

podem ser explicados pelo próprio processo de urbanização, que acabou freando a 

industrialização. A própria situação geográfica do distrito levou a uma grande 

valorização do preço do solo urbano e, em poucos anos, passou a haver um grande 

congestionamento na metrópole e consequente elevação do tempo gasto com a 

circulação das mercadorias. Esses aspectos, somados aos incentivos fiscais em áreas 

mais afastadas da metrópole, contribuíram para a desindustrialização do Jaguaré e 

para sua desconcentração industrial em relação a outras áreas tanto da Região 

Metropolitana quanto do estado de São Paulo. 

Com efeito, se o boom industrial da década de 1970, período do Milagre Brasileiro, propicia o 

adensamento da ocupação industrial destas áreas, posteriormente, o uso industrial passa por 

processos de saturação que se traduzem nos anos recessivos dos anos 1980 e início dos anos 

de 1990 num movimento amplo de reversão industrial da Metrópole. Estes processos também 

conhecidos como “interiorização do desenvolvimento” em São Paulo (sobretudo após 1985) 

tem como contrapartida a “desindustrialização da Capital”. Como afirma Pádua (2009) 

Com o próprio desenvolvimento da atividade industrial e a metropolização de São 

Paulo, a cidade se densifica. A urbanização ocupa os vazios, os espaços industriais 

ficam congestionados. Este é um fenômeno que ocorre tanto nas áreas de 

industrialização mais antiga (mais centralizadas) quanto nas áreas de 

industrialização recente (periféricas em relação às áreas mais valorizadas da cidade). 

Esse processo de densificação da cidade acarreta, como dissemos anteriormente, o 

congestionamento de áreas industriais, assim como a valorização dos terrenos 

industriais (e consequente aumento dos impostos territoriais). Ou seja, são fatores 

que desestimulam a realização da atividade industrial em alguns lugares da 

metrópole. 

A desindustrialização não ocorre de maneira generalizada na capital paulista, revelando-se 

como um fenômeno de expressão localizada, ou seja, algumas áreas sofrem um processo de 
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desativação da atividade industrial, ao mesmo tempo em que a Metrópole passa a sediar sedes 

de grandes empresas e se torna um polo de negócios servindo inclusive de elo nas relações 

econômicas transnacionais. 

Referindo-se às novas configurações territoriais na industrialização no Estado de São Paulo 

existe unanimidade entre os investigadores sobre o fato de que o peso da aglomeração da 

Capital e os novos processos de gestão produtiva trazidos nos movimentos mais recentes de 

internacionalização econômica explicam a evasão industrial de certas áreas no interior da 

mancha urbana da metrópole paulista, inclusa a área foco de interesse desta pesquisa. 

Apoiando-se no estudo de Leoncini (1991) sobre os processos de evasão industrial da área 

metropolitana de São Paulo, Fioravante (ver página), assim se refere: 

Com o processo de desconcentração industrial, o interior paulista passou a receber 

novos ramos industriais – além daqueles relacionados aos bens de consumo não 

duráveis – e houve uma perda relativa da importância industrial da Região 

Metropolitana de São Paulo em relação ao interior do estado, que passou, a partir 

dos anos 1970, a se distinguir como o segundo espaço industrial do país3, seguindo 

a Região Metropolitana. Reforça-se e consolida-se a metrópole desconcentrada e a 

primazia da capital (LENCIONI, 1991). Segundo a autora (1991), a reestruturação 

urbano-industrial do Estado de São Paulo foi impulsionada pela concentração e 

centralização do capital e pela homogeneização das condições gerais de sua 

reprodução, levando a um adensamento, consolidação e ampliação da metrópole de 

São Paulo, reproduzindo-a como “metrópole desconcentrada”. 

Cabe salientar, sobretudo, que a desconcentração industrial está realacionado com “[...] a 

maior flexibilidade de localização resultante da extensão territorial deste poder. Inovações 

tecnológicas e gerenciais permitiram a ampliação desta flexibilidade na medida em que a área 

de produção pode distanciar-se do centro de decisões”. (LENCIONI, 1991: 68) 

Segundo Pádua (2009), a desindustrialização se traduz em processos diferenciados no 

território – as áreas de industrialização mais antiga possuem maior dificuldade de reutilização 

dos terrenos e de revalorização em função dos problemas de acesso e maior congestionamento 

de tráfego; - outras áreas relativas à industrialização da segunda metade do século XX, como 

é o caso da Vila Leopoldina, possuem acessibilidade facilitada por grandes eixos viários e 

disponibilidade de grandes terrenos o que favorece a revalorização fundiária e a reocupação 

por outros usos urbanos. 

São áreas próximas à Avenida Marginal do Rio Pinheiros, com disponibilidade de 

grandes terrenos com a acessibilidade facilitada pela avenida. O fato de se 

localizarem nas zonas oeste e sudoeste da cidade também facilita uma tendência a 

uma revalorização mais efetiva desses espaços de desindustrialização, tendo em 
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vista que o eixo de valorização se encaminha para esta região (vetor sudoeste, com a 

expansão dos setores de gestão, financeiro, eventos, etc.). 

Nas análises, o autor identifica dois grandes espaços de desindustrialização: a Vila Leopoldina 

e Santo Amaro, localizadas respectivamente ao norte e ao sul da Marginal de Pinheiros e 

inseridas no polo de expansão econômica do vetor sudoeste da Capital. Se a Vila Leopoldina 

é um polo de atração de grandes condomínios residenciais, favorecidos pela acessibilidade 

viária, Santo Amaro sedia grandes empresas de um setor terciário superior e diversificado. 

Cabe salientar, contudo, como afirma o autor, que a revalorização imobiliária destas áreas de 

desindustrialização não se estende de forma uniforme ao conjunto dos terrenos destas áreas. 

“Em uma cidade extremamente densificada como São Paulo, os espaços de 

desindustrialização se tornam possibilidades de criação de novas fronteiras econômicas para 

os agentes hegemônicos da produção do espaço”. (id, Ibidem).  

 

2.3. LEITURA DA PAISAGEM URBANA: MORFOLOGIA E ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

Os elementos dos processos históricos de ocupação da área alvo da pesquisa, anteriormente 

salientados, fazem parte de um amplo espectro de considerações analíticas sobre a paisagem 

urbana na medida em que se concebe a paisagem e sua interpretação na mesma acepção de 

Silvio Macedo (1993, apud FREIRE, 2006:95). Ou seja, “Adota-se a idéia de paisagem como 

a expressão morfológica das diferentes formas de ocupação e, portanto, de transformação do 

ambiente em um determinado tempo”. Nessa perspectiva, a paisagem pode ser vista como 

produto e como sistema, pois é resultado de processos específicos de ocupação do território e 

qualquer alteração impressa na paisagem se articula a um sistema de modificações 

morfológicas. E ainda, “[...] a paisagem é ao mesmo tempo produto dos processos naturais e 

sociais, como também participa ativamente na reprodução destes processos” (Id; Ibidem) À 

composição e dinâmica da paisagem, agregam-se tantos os elementos sociais e econômicos 

quanto os espaciais entendido em sua expressão física e natural. 

Considerando-se a indissolubilidade entre os sistemas físico-naturais e os processos sociais, a 

leitura da paisagem deve considerar os elementos morfológicos que envolvem, segundo 

Vicente Del Rio, referenciados por FREIRE (op. cit., p 97) o crescimento e suas direções; o 

traçado e parcelamento do solo, estrutura fundiária e de circulação, enquanto elementos 
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direcionadores do espaço; tipologias dos elementos construídos e hierarquias e articulações – 

público, privado- densidades e relações entre vazios e cheios. 

Na região do Jaguaré, as análises de FREIRE (op. cit.) destacam o fato de que  ao contrário do 

parcelamento do setor industrial, o loteamento residencial foi realizado com desenho orgânico 

e sinuoso de modo a se ajustar à topografia. Segundo este autor, após uma década após o 

lançamento do bairro residencial, das 2.000 casas previstas, apenas uma centena havia sido 

comercializada e a maior parte dos lotes foram vendidos sem qualquer tipo de construção e 

foram paulatinamente re-parcelados onde os novos moradores construíram casas modestas. 

Segundo dados apresentados (Idem:103), em 1962, existiam na área cerca de 1077 moradias, 

sendo que apenas 20 dessas unidades poderiam ser consideradas de padrão elevado. O 

restante, inclusive em áreas de colinas e de grande declividade eram moradias operárias, com 

padrão construtivo inferior. 

Nesta mesma data já se constata a presença de 135 barracos da futura favela do Jaguaré que 

vai ocupar a encosta leste do morro mais próximo ao vale do Rio Pinheiros, área de maior 

declividade da região. “Nesta área previa-se a construção de um parque público que atenderia 

a população do bairro proposto, equipado com churrasqueiras e mirantes de onde se admiraria 

a ampla vista sobre o vale do Rio Pinheiros, com o bairro industrial aos pés da colina” 

(FREIRE, 2006: 103). O parque nunca foi totalmente implantado e esta área foi sendo 

desmatada e paulatinamente ocupada por barracos: em 1968 identificam-se 370 barracos e em 

1978 confirma-se a existência de 3.000 famílias moradoras na favela. Segundo o mesmo 

autor, em 1977 a favela já ocupa toda a extensão do antigo parque mantendo alguns vazios 

internos que serão ocupados posteriormente na década de 1980, num processo evidente e 

contínuo de adensamento. 

A foto aérea de 1958 (Imagem 2.10) torna perceptível a estrutura fundiária da região do 

Jaguaré e da Vila Leopoldina cuja conformação que no geral acompanha as características do 

relevo e apresenta ainda grandes porções do território sem ocupação.  Na região do Jaguaré 

observam-se declividades acentuadas e uma mescla de lotes médios e grandes.  

Na Vila Leopoldina o parcelamento predominantemente de grandes lotes ocorre na região 

mais plana, próxima ao Rio Pinheiros e no entorno da grande gleba vazia que será 

posteriormente ocupada pelo CEAGESP, reafirmando algumas tendências de localização de 

indústrias no ramo alimentício. Cabe salientar, segundo o mapa, que a região norte e nordeste 
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apresenta relevo mais acidentado e uma estrutura fundiária mista com lotes de menor tamanho 

destinados à ocupação residencial.  

A ocupação paulatina destas duas áreas, nas décadas posteriores, consolidam as tendências já 

visualizadas no final dos anos de 1950, tal como pode ser visto na (Imagem 2.10). Observa-se 

significativo adensamento residencial na Vila Leopoldina em áreas delimitadas ao norte e 

nordeste e uma ocupação generalizada de galpões e de empreendimentos industriais, 

ocupando grandes lotes no restante da área. No Jaguaré o adensamento populacional é mais 

significativo, considerando-se as características topográficas da área e a presença consolidada 

da Favela Nova-Jaguaré. Esta ocupação residencial convive nas suas proximidades com 

grandes lotes de ocupação industrial. 

A imagem de 1970 (Imagem 2.11) onde se visualiza uma ocupação praticamente total da área 

traz um outro aspecto relevante da paisagem urbana: o desaparecimento de vazios urbanos 

associado a inexistência de áreas verdes e espaços públicos, comprometendo a qualidade 

urbana do lugar. Algumas poucas e localizadas áreas de arborização estão no geral inseridas 

em lotes e vinculam-se a empreendimentos econômicos privados. 
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IMAGEM 2.10 -  FOTO AÉREA DE SÃO PAULO, 1958. Ampliação que permite visualisar a região do Jaguaré 

e Vila Leopodina. Disponível em: <http://www.geoportal.com.br/>. Acesso em: 02 de maio de 2011.  
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IMAGEM 2.11 - VISTA DO CEAGESP, 1970, à esquerda da Av. Dr. Gastão Vidigal. No centro da imagem, a 

Praça Apecatu. Acervo: Museu da Cidade. FOTO: 10873 NB. FOTÓGRAFO: Ivo Justino. DATA: 01/09/1970. 

Disponível em: <http://www.museudacidade.sp.gov.br/imagem-imagens3 .php?idImg=543&fot=&anoini= 

&anofim=&mesini=0&mesfim=12&mostrar=s&palavra=&quantreg= 734>. Acesso em: 02 de maio de 2011.  
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IMAGEM 2.12 - VISTA ATUAL DA REGIÃO (2011). Fonte: Google Maps. 

 

Os processos posteriores de desindustrialização, tal como discutido no ítem anterior, vai se 

traduzir paulatinamente na desativação significativa dos usos industriais, ainda que a presença 

do CEAGESP garanta um dinamismo econômico remanescente, associado a uma cadeia de 

alguns pequenos empreendimentos e manutenção de algumas industrias Ao mesmo tempo 

deslocam-se para esta área alguns supermercados de porte maior, agências de automóveis e 

outros. 

Cabe destacar que, apesar das tendências acentuadas de desativação industrial, a Vila 

Leopoldina ainda mantém empreendimentos importantes neste setor. Segundo dados recentes, 

ainda existem na área 25 indústrias de máquinas e equipamentos industriais; 1ª metalúrgicas, 

9 industrias de produtos químicos e 19 empresas de importação. (Dados disponíveis em: 

<www. Apontador.com.br>, acesso 08.10.2013). Localizadas predominantemente na Av. 

Imperatriz Leopoldina, Av. Dr. Gastão Vidigal, Av. José Carlos Oliveira. Estão aí localizadas 

algumas metalúrgicas importantes como a Atlas, Sparta, Textron e Del Nero; as de 

equipamentos industriais como Telvent Brasil, Pieralisi do Brasil, STI e Jaraguá 

Equipamentos Industriais. 
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IMAGEM  2.13 – CEAGESP. Disponível em: <www.portalbrasil.com>. Acesso em: jun. 2012. 

 

 

IMAGEM 2.14 - CEAGESP. Disponível em: <www.fotos.estadão.com.br >. Acesso em jun. 2012. 

 

IMAGEM 2.15 - CEAGESP. Disponível em: <www.folhanoroeste.com.br>. Acesso em: jun. 2012. 
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IMAGEM 2.16 - CEAGESP. Disponível em: <www.folhanoroeste.com.br>. Acesso em: jun. 2012. 

 

 

IMAGEM 2.17 – CEAGESP. Disponível em: <www.timeout.com.br>. Acesso em: jun. 2012. 

 

 

A valorização da área no contexto do boom imobiliário da última década e meia vem 

substituir os usos industriais predominantes e algumas porções de ocupação residencial ao 

norte da área da Vila Leopoldina mantendo entretanto as características estruturais da 

ocupação urbana em termos de sistema viário, ausência de áreas verdes e precariedade 

generalizada dos espaços públicos. 
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Conforme destacam os levantamentos e análises morfológicas realizadas por Grisiele Almeida 

Guimarães (2012), 

Na Vila Leopoldina prevalece o traçado linear e quadras regulares, com variação de 

dimensões, paralelismo, de acordo com a predominância do uso. As relações de 

distancia parecem maiores. Destacam-se eixos longitudinais norte-sul (av. Dr. 

Gastão Vidigal e av. Imperatriz Leopoldina) em relação aos acessos locais 

transversais, que por vezes são descontínuos e a vias sem saída que penetram em 

quadras muito grandes.  

No Jaguaré, por sua vez, há forte oposição entre o traçado dos distritos residenciais e 

industriais, que tem relação com a questão da topografia deste sitio. Os principais e 

eixos são periféricos (av. Jaguaré, Av. Gal Mac Arthur e Av. Presidente Altino, por 

exemplo) e vias sinuosas adentram o distrito residencial.  Deste modo percebe-se 

uma grande diversificação do traçado na área do Jaguaré enquanto há baixa variação 

no padrão da Vila Leopoldina.  

 

 JAGUARÉ VILA LEOPOLDINA 

a) malha viária 

  

b) espaço privado 

  

c) espaço 

construído 
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IMAGEM 2.18 - Comparativa dos mapas figura-fundo de recortes territoriais do bairro Jaguaré e da Vila 

Leopoldina. (GUIMARÃES, 2010, p. 9) 

 

Ainda de acordo com esse estudo (GUIMARÃES, 2012) as relações entre usos e estrutura 

fundiária permitem caracterizar os lotes unifamiliares, às vezes associado a pequenos 

estabelecimentos comercias com abertura para a via. No geral estes lotes situam-se em 

quadras estreitas e compridas exemplificados no caso de Jaguaré, pela quadra entre as Ruas 

Alarico Franco Caiubi, Rua Barcelona, rua Marselhe e Rua Monte Verde. (IMAGEM 2.19). 

No caso de Vila Leopoldina este fenômeno pode ser exemplificado pela quadra entre as Ruas 

Dr Avelino Chaves, Rua Baumann, Rua Constantino Fraga e Avenida Imperatriz Leopoldina 

(IMAGEM 2.20). 

 

 

 

IMAGEM 2.19 - Lotes unifamiliares - Jaguaré (fonte: Google Earth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 2.20 - Lotes Unifamiliares – Vila Leopoldina(fonte: Google Earth) 

 

Além deste perfil, encontram-se também outras tipologias: - Lotes de diversos tamanhos em 

quadras grandes, apresentando via de penetração onde estão presentes em alguns casos áreas 
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residuais de remembramentos; lotes grandes ocupando a quadra inteira, com 

empreendimentos verticais recentes em áreas de antiga ocupação industrial, cercados por 

muros. 

Do ponto de vista da ambiência urbana os levantamentos perceptivos da área feitos no 

contexto desta pesquisa destacam algumas ruas onde ocorrem variedade de usos e maior 

concentração de pessoas. No Jaguaré existem demarcações acentuadas entre os setores 

industriais e residenciais, com destaque para o Centro Industrial Jaguaré e a Favela Nova-

Jaguaré, já anteriormente mencionada. 

Destacam-se algumas barreiras urbanas configuradas pelo próprio Rio Pinheiros e as 

autopistas das Marginais; o Rio Tietê a correspondente marginal localizados ao norte da área-

alvo; as faixas de domínio da ferrovia e os muros do CEAGESP. 

No contexto das tendências gerais mencionadas, algumas especificidades importantes são 

destacadas por GUIMARÃES (2012, p. 12).  

. 

Já os lugares percebidos como estratégicos e de referência, no Jaguaré destacam-se 

as praças como pontos de encontro de pessoas, atividades, de diferencial no 

território, como foi destacado o equipamento educacional CEU Jaguaré. Já na vila 

Leopoldina, com sua estrutura linear, carência de praças, destaca-se a “centralidade 

linear” da rua Carlos Weber, com sua diversidade de comércios, serviços e 

localização do equipamento educacional SESI, também, um diferencial na paisagem, 

como já dito. 

Os elementos que pontuam o território, sendo visto de vários lugares, representando 

um marco, na Vila Leopoldina, existe a torre com relógio no acesso principal do 

CEASA, em conjunto com as grandes edificações e silos de armazenamento, e ainda 

o grande edifício sede da empresa de Correios. No Jaguaré, até por sua condição 

topográfica, o morro tomado pela ocupação informal, com os edifícios de habitação 

popular fazendo cortina para a marginal, e a Torre do Relógio torna-se apenas um 

componente desta imagem que marca o bairro do Jaguaré.  

 

É importante destacar os aspectos diferenciais que marcam as características morfológicas da 

paisagem urbana das áreas estudadas. Como salientado anteriormente, o bairro do Jaguaré 

possui antecedentes de planejamento territorial baseados nas ideias europeias de cidades-

jardim. Observam-se aí, remanescentes destas iniciativas como a Praça General Porto 

Carreiro. Na Vila Leopoldina a centralidade do CEASA e dos galpões de atividades 

complementares constitui elemento de entrave para transformações multifuncionais. A 
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verticalização residencial vai ocorrer em áreas de entorno, avançando em direção à Rua 

Carlos Weber onde se observa usos urbanos mais diversificados. Contudo, as tipologias 

predominantes dos condomínios verticalizados se fecham para as possíveis relações com o 

espaço público. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O panorama das transformações históricas das regiões de Vila Leopoldina e Jaguaré, aqui 

apresentados contém os elementos estruturais da área-alvo da pesquisa que deverão ser 

necessariamente cotejados com o perfil da verticalização residencial recente discutida nos 

próximos capítulos. 

A leitura da paisagem urbana reafirma-se conceitualmente na importância de se destacar as 

influencia de fatores econômicos, sociais e culturais sobre o território considerando as 

dimensões geomorfológicas e naturais o que resulta numa paisagem urbana cuja morfologia 

carrega traços específicos no contexto urbano da cidade. 

Neste percurso foi possível apontar a ocupação urbana tardia destas áreas vinculada aos 

processos de industrialização dos anos de 1950, favorecida por sua localização estratégica em 

termos de acessibilidades e circulação intermodal. Os movimentos posteriores de 

desindustrialização da Capital e da Região Metropolitana de São Paulo produzem reflexos 

importantes de esvaziamento econômico e desocupação urbana vindo a se confrontar 

posteriormente com a revalorização imobiliária face as demandas do mercado em ascensão no 

desenrolar dos anos 2000. 

Os usos industriais predominantes que marcaram a produção do espaço em Jaguaré e Vila 

Leopoldina sempre conviveram com uma ocupação residencial de médio e baixo padrão, 

associada a estas atividades produtivas, porém localizadas em porções específicas e 

concentradas do território. A estrutura fundiária vem corresponder as características dessa 

ocupação e os grandes lotes industriais vão posteriormente favorecer a reconversão para o uso 

residencial de condomínios verticais, em alguns casos com implantação de diversas torres 

isoladas no lote e fechados para o ambiente urbano do entorno. A verticalização é 

significativa e concentrada, ocupando partes específicas do território e gera alterações 

importantes na paisagem urbana. A morfologia urbana decorrente dos processos de ocupação 

recente da área traduzem conflito com as pré-existências, ou seja, as formas como a 
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verticalização se implanta na área produz uma convivência problemática de um adensamento 

demográfico pontual e de alto padrão com um sistema viário antigo, com a permanência de 

casas unifamiliares de médio e baixo padrão, com espaços públicos e áreas verdes 

insuficientes às necessidades da diversificação de usos urbanos e de qualidade ambiental.  

Reafirmando as análises aqui apresentadas, Vila Leopoldina e Jaguaré deixam ainda intactas 

porções significativas do território, como reserva de valor para possíveis futuros movimentos 

do mercado imobiliário. A desindustrialização é um processo histórico de longo prazo e a 

reconversão de usos urbanos segue uma lógica econômica que se deixada aos sabores das 

dinâmicas imobiliárias tende a replicar tipologias construtivas, unificando as paisagens 

urbanas; reproduzindo processos de segregação sócio espaciais e  estabelecendo relações 

praticamente nulas com as preexistências e identidades locais. 
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CAPÍTULO 3: O PROCESSO DE CONCEPÇÃO DA OU VILA LEOPOLDINA-

JAGUARÉ: CONCEITOS, INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E PROJETO 

Marcelo de Mendonça Bernardini 

Nesta parte, procura-se historiar o processo de mudança de atitude ocorrida dentro da 

estrutura de planejamento urbano na máquina do Estado, iniciado a partir de 2001, com a 

introdução ou a recuperação de conceitos que haviam sido abandonados pelo aparelho estatal. 

A prática tradicional do desenho urbano, abandonada e substituída por uma visão 

predominantemente estratégica das políticas urbanas, com o consequente afastamento dos 

profissionais da relação entre as propostas e as materializações no meio físico. 

A recuperação da interface entre as políticas públicas e sua materialização no desenho do 

espaço urbano, por meio da valorização deste desenho, veio reforçar a importância das 

demandas sociais por ambientes agradáveis, posicionando-as como importante preocupação 

dos planejadores públicos.  

Retoma-se o valor definidor da capacidade de suporte do território, refletida nos tradicionais 

índices urbanísticos e de atendimento às necessidades de infraestrutura urbana (transporte, 

saúde, educação, etc.), e sua relação com o espaço urbano construído.  

Nos meios técnicos, há vários anos já se tem consciência de que o ambiente urbano não 

resulta da justaposição mecânica de realizações e obras, sequer do atendimento das 

necessidades básicas dos cidadãos, por meio de benfeitorias ou melhorias pontuais. A 

habitação, entendida como direito fundamental da cidadania, já em 1983 era conceituada pelo 

Plano Habitacional do Município de são Paulo – 1983/1987, como “[...] não apenas um 

abrigo e sim como uma unidade física e familiar inserida no meio urbano, com seus 

complementos de paisagem, infraestrutura, transporte, abastecimento e equipamentos 

sociais”. (PMSP – SEMPLA; SEHAB e Secretaria da Família e do Bem Estar Social – Plano 

Habitacional do Município de São Paulo – 1983/1987; série Documentos São Paulo, p. 5). 

Alguns anos se passaram para que tais conceitos fossem de fato incorporados pelo corpo 

técnico do poder público municipal e talvez alguns anos a mais serão necessários para que 

este se aproprie do discurso e da prática da obtenção de qualidade de vida como ação inerente 

à gestão pública. 
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3.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

A Assessoria Técnica de Operações Urbanas surgiu a partir do Departamento de Operações 

Urbanas, criado no início do ano 2001. Foi constituída por um grupo de técnicos municipais 

com experiência em várias áreas do setor público, como forma de propiciar a reflexão sobre a 

atuação do poder público em perímetros urbanos específicos. 

Os primeiros trabalhos deste departamento se voltaram a análise de projetos e processos 

administrativos, além de participação em grupos técnicos e gestores das operações urbanas até 

então existentes, além da criação de grupos inter-secretariais de estudo e reformulação destas 

mesmas Operações Urbanas.  

No decorrer destes trabalhos e por meio de discussões nos grupos de estudo, foi se formando 

consenso entre o corpo técnico sobre os principais problemas das OU existentes, bem como 

sugeridas propostas de alterações, sobretudo quanto ao que um Projeto Urbano deveria 

significar e conter. 

Em primeiro lugar levantaram-se questões relativas a pouca precisão dos índices e dos valores 

envolvidos nas Operações, geradas pela falta de clareza dos textos de lei, que estabeleciam a 

figura da negociação urbanística e financeira, como forma de adequar as contrapartidas aos 

limites do mercado imobiliário. Tal prática que surgiu como forma de flexibilizar as 

avaliações e estimar o ônus financeiro máximo suportado pelo mercado imobiliário, 

provocava na verdade incertezas, tanto para o poder público como para a iniciativa privada, 

sobre os reais objetivos da Operação Urbana. A falta de clareza nos critérios, levou a 

desconfianças e práticas pouco adequadas na conduta das negociações, inadequadas ao 

funcionamento, à transparência e a ética do Poder Público. Neste sentido, a aplicação do 

instrumento Operação Urbana, confundia-se com a Operação Interligada
4
, que havia sido 

interrompida judicialmente, exatamente pela desconfiança de todas as partes envolvidas. 

Em segundo lugar, percebeu-se que a ideia de sustentabilidade financeira da operação não era 

efetiva, inclusive pela diferença de tempos entre os investimentos públicos previstos e as 

entradas no caixa do poder público, além da ausência de plano de obras claramente definido. 

                                                           
4
 As Operações Interligadas criaram apossibilidade de obtenção de exceções à legislação de zoneamento, 

mediante a doação à Prefeitura de um certo número de Habitações de Interesse Popular (HIS). Disponível em: 

<http://www1.camara.sp.gov.br/central_de_arquivos/vereadores/CPI-OI.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2011. 
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Constatou-se a necessidade de um plano de obras consistente, que avaliasse os reais custos do 

maior adensamento e incluísse nestes custos as obras de infraestruturas necessárias ao maior 

aproveitamento do solo. O projeto deveria avaliar portanto não só a viabilidade financeira, 

mas também a qualidade do espaço urbano construído.  

Aqui cabe um parêntese: alguns urbanistas acreditavam que a flexibilização do zoneamento 

vigente podia identificar e adaptar a legislação que na época tinha cerca de trinta anos e era 

ultrapassada. Para eles, ninguém melhor que as forças do próprio mercado para estabelecer 

um equilíbrio na ocupação do solo, apoiando-se numa espécie de evolução darwiniana da 

cidades.    

Em terceiro lugar, constatou-se que, ao se tratar a Operação Urbana como uma operação 

financeira, perdia-se o potencial transformador do instrumento, principalmente com relação às 

possibilidades abertas pela definição de um perímetro que comportasse legislação própria e 

específica. Possivelmente influenciado pelo êxito financeiro relativo da Operação Interligada, 

adotou-se a ideia imediatista da venda de exceções à Lei de Zoneamento e não a criação de 

uma região da cidade com legislação específica. Talvez a simplicidade e imediatismo de 

resultados próprios ao raciocínio de compra e venda de potencial construtivo tenha seduzido o 

legislador.   

Em quarto lugar, verificou-se que as legislações em curso tratavam porções do território com 

características diferentes de forma homogênea, e que as operações se restringiam à venda de 

índices urbanísticos, com vistas ao pagamento de obras difusas e pouco claras quanto à 

natureza de transformação urbana. As Operações Urbanas em atividade na época, 

apresentavam grande diversidade de situações dentro de seu perímetro, o que acarretava em 

distorções de avaliação, de vocações e possibilidade de adensamento, prejudicando o seu 

funcionamento e provocando problemas ambientais e de infraestrutura. 

E por último, verificou-se que os mecanismos propostos de compatibilização da infraestrutura 

existente e sua capacidade de suporte com os novos adensamentos, não atingiam seus 

objetivos, provocando descompassos e incompatibilidades, principalmente em relação à rede 

viária e à geração de viagens frente aos novos empreendimentos. Os trabalhos de avaliação da 

capacidade de suporte da infraestrutura, principalmente do sistema viário, eram realizados a 

posteriori e a possibilidade de influência destes estudos na realização da Operação era 

mínima, uma vez que como recomendações de operação do sistema viário, não tinham poder 
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de alteração do plano original, sendo sua aplicação dependente da boa vontade do 

empreendedor. Estabeleceu-se a prática de solicitar o máximo permitido pela lei, e cabia ao 

Poder Público justificar o impedimento deste índice. 

Com relação ao instrumento Operação Urbana em si, e sua aplicação no caso de São Paulo, 

identificamos três situações em que tanto o papel desempenhado pelo poder público como 

pela iniciativa privada assumiram condicionantes diversas.  

Numa primeira etapa, identificou-se um enfoque em que a Operação Urbana foi encarada 

como instrumento eminentemente de ação pública, em que o Estado intervinha maciçamente 

em determinada porção do território urbano, onde haviam sido identificados obstáculos ao 

desenvolvimento e à transformação da cidade. Esperava-se que através desta intervenção 

pública localizada, se desencadeasse um processo de recuperação que se espalharia pela 

região, influenciando outras realizações e empreendimentos, levando a transformações, 

principalmente em áreas carentes. São desta época grandes projetos de intervenção 

conhecidos como CURA (Comunidades Urbanas para Recuperação Acelerada), onde se 

pressupunha um Estado forte, rico e poderoso, assumindo uma atitude típica ao Estado de 

Bem Estar Social, e onde o mercado imobiliário era encarado como adversário
5
.  

Numa segunda etapa, as Operações Urbanas foram conceituadas com uma atuação onde o 

poder público poderia vender à iniciativa privada benefícios urbanísticos (exclusivos do poder 

público), na forma de exceções à Lei de Zoneamento. O entendimento corrente era de que 

teoricamente esse acréscimo de área construída ou alteração de uso, não comprometeria a 

qualidade de vida dos bairros, ao mesmo tempo em que corrigiria equívocos da Lei de 

Zoneamento. Os recursos levantados deveriam ser integralmente aplicados na cidade, e ao 

complementar os serviços públicos e atender às demandas da população de baixa renda, 

praticava-se uma política de compensação e redistribuição de renda. Em tais operações, 

recursos provenientes de áreas favorecidas e ricas deveriam ser repassados a áreas carentes e 

pobres. Decorreram deste posicionamento as chamadas Operações Interligadas, que 

aplicavam recursos obtidos na venda de potencial construtivo em áreas ricas da cidade, na 

construção de habitações de interesse social, principalmente para suprir a necessidade gerada 

                                                           
5
 A legislação de uso e ocupação do solo previa inclusive áreas de reserva de mercado, onde só o poder público 

poderia urbanizar – através da COHAB – para a produção de habitação para a população de baixa renda, na 

periferia da cidade em áreas rurais. 
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pelo deslocamento de população localizada em áreas de risco ambiental. Neste período, que 

corresponde ao início do empobrecimento do Estado, começa a ficar claro que este não 

disporia de todos os recursos necessários para fazer frente ao atendimento de demandas e 

carências da população. 

Num terceiro momento, a Operação Urbana passou a ser identificada a uma operação 

eminentemente imobiliária, em que a preocupação se concentrava no atendimento às pressões 

do mercado imobiliário, apresentando-se com um verniz urbanístico conferido pela existência 

de um plano de obras que deveria complementar a infraestrutura, suficiente para comportar o 

adensamento previsto pela legislação pertinente. Nesta etapa, ao invés de planos urbanísticos 

foram propostos planos de obras, e a principal preocupação era a sustentabilidade econômica 

e financeira. Nesta fase foram propostas as principais Operações Urbanas implementadas na 

cidade de São Paulo, algumas delas de grande sucesso financeiro: as OU Faria Lima e Água 

Branca. Nelas o Estado se comportou como agente financeiro, delegando ao mercado 

imobiliário o desenho da cidade, e agindo como facilitador da ação do setor imobiliário. 

Pautou-se na crença de que as forças de mercado conseguiriam estabelecer certa ordem 

aleatória a cidade.  

Após os estudos e a participação nos grupos de análise das Operações Urbanas em 

andamento, a equipe da assessoria técnica formulou alguns princípios que deveriam nortear as 

novas operações urbanas: 

 Em primeiro lugar era fundamental recuperar a dimensão espacial do Projeto Urbano, 

associando as Operações Urbanas a um desenho urbano, em uma escala entre o enfoque 

globalizante do Plano Diretor e a visão local dos projetos de vias comerciais. 

 Vários dos instrumentos utilizados até então na gestão das Operações Urbanas, 

deveriam ser aproveitados e adaptados às novas propostas. O novo PDE que acabava de 

ser formulado, com a ajuda da Assessoria Técnica, incluía novos instrumentos como a 

Outorga Onerosa do Direito de Construção, a função social da propriedade, os conceitos 

de capacidade de suporte do meio ambiente, o Direito de Preempção e os CEPAC 

(Certificado de Potencial Adicional de Construção). 

 A idéia de que as áreas de Operações Urbanas deveriam ser entendidas como áreas de 

oportunidades, e o aprofundamento dos conceitos de parceria entre o Poder Público e a 

iniciativa privada 
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 O fim das negociações entre o Poder Público e a iniciativa privada, e o estabelecimento 

de regras claras e transparentes dos mecanismos de Outorga Onerosa; 

 A associação do CEPAC (mecanismo financeiro de arrecadação) a objetivos 

urbanísticos 

 A adoção de parâmetros e paradigmas do urbanismo contemporâneo, em oposição ao 

ideário do movimento moderno, principalmente com relação a implantação das 

edificações, ao desenho e a valorização dos espaços públicos, ao convívio com a cidade 

pré-existente e o incentivo a mescla de atividades na mesma área.      

Desta forma entendeu-se que havia espaço para o que se pode chamar de uma quarta etapa no 

entendimento das Operações Urbanas: o enfoque que valorizasse a parceria público-privado, 

mediante um projeto que criasse um desenho do espaço público também valorizado, e regras 

claras para o espaço privado, submetido ao interesse coletivo. 

Respaldados pela construção de um Plano Diretor inovador, portador de novos paradigmas, 

dentre os quais a própria reformulação do conceito de Operação Urbana e pelo novo Estatuto 

da Cidade, foi atribuída à Assessoria Técnica de Operações Urbanas a missão de desenhar 

novas OU. 

 

3.2 AS OPERAÇÕES URBANAS NO PDE  

As Operações Urbanas apareceram no PDE na Seção VII, “Das Operações Urbanas 

Consorciadas”, a partir do artigo 256 até o artigo 234. Naquele momento, correspondiam a 

quatro (4) operações em atividade e mais nove (9) previstas, as quais demandavam lei 

específica para sua implementação. Fora previsto que novas áreas de OU poderiam ser criadas 

nas áreas de intervenção indicadas no §3º do art. 225, sem no entanto esclarecer a quem 

competiria e a qual finalidade as novas Operações Urbanas deveriam atender. Os recursos 

auferidos pela Outorga Onerosa nos perímetros de OU deveriam ser aplicados nos termos da 

lei, dentro desse perímetro. 

Destas nove operações previstas no PDE, quatro foram desenvolvidas e apresentam-se em 

avançado estágio de projeto: V. Sônia, Vila Leopoldina-Jaguaré, V. Maria e Diagonal Sul. 

Uma não foi considerada no PRE (Plano Regional Estratégico da subprefeitura) (Tiquatira) e 
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duas novas foram criadas pelos PRE das subprefeituras (Amador Bueno e Polo de 

Desenvolvimento Sul). 

Tem-se as seguintes características, para cada uma das OU, em relação à área do Município 

de São Paulo: 
 

 

QUADRO 3.1 - Distribuição das operações urbanas em São Paulo e suas respectivas áreas
Operação Urbana Área (ha) % em relação à macrozona % em relação ao município Estoque Previsto (m²)

Água Branca 487,15 0,65% 0,323% 1.200.000,00

Água Espraiada 1.373,52 1,84% 0,910% 3.750.000,00

Centro 582,01 0,78% 0,386% sem estoque previsto

Faria Lima 547,06 0,73% 0,363% 1.310.000,00

Amador Bueno 1.320,99 1,77% 0,875% sem estoque previsto

Carandiru 1.771,38 2,37% 1,174% 1.576.308,00

Celso Garcia 1.444,00 1,93% 0,957% sem estoque previsto

Diagonal Norte 3.773,57 5,05% 2,501% sem estoque previsto

Diagonal Sul 2.178,23 2,92% 1,443% sem estoque previsto

Pólo Desenvolvimento Sul 2.294,38 3,07% 1,520% sem estoque previsto

Rio Verde-Jacú 7.487,24 10,02% 4,962% 3.570.000,00

Santo Amaro 410,90 0,55% 0,272% sem estoque previsto

Vila Leopoldina 1.019,80 1,37% 0,676% 2.973.620,00

Vila Sônia 673,00 0,90% 0,446% 1.356.000,00

TOTAL GERAL 22.373,49 29,95% 14,827%

TOTAL EM ESTUDO* 14.886,25

TOTAL EXISTENTES* 2.989,74

* Sem Rio Verde Jacu Fonte: 

Elaboração SEMPLA, 2004  

Ou seja, cerca de 15% da área total do município é objeto de Operação Urbana, quer prevista 

ou em funcionamento. 

Das Operações Urbanas previstas no PDE, duas sofreram alterações: Diagonal Norte e 

Diagonal Sul, tendo sido substituídas por projetos parciais passando às denominações de 

Lapa-Brás e Mooca-Vila Carioca, com respectivamente 2.300ha e 1590ha aproximadamente, 

e que se encontram em estágio inicial de estudo. 
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IMAGEM 3.1 - OPERAÇÕES URBANAS. Fonte: SEMPLA, 2004 

 

 

 

IMAGEM 3.2 - Localização das Operações Urbanas no contexto municipal e metropolitano.  

Fonte: SEMPLA, 2004 
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3.3 OPERAÇÕES URBANAS PREVISTAS NO PDE-2002: ANDAMENTO DO 

PROCESSO E CONCEITUAÇÃO 

Assim como previa o novo PDE em estudo, a diversidade de usos deveria substituir a 

segregação espacial por zonas funcionais, como forma de promover o melhor aproveitamento 

da infraestrutura implantada, além de proporcionar menores deslocamentos, estimular a 

animação dos espaços públicos durante todo o dia e consequentemente melhorar a segurança 

pública e a distribuição equitativa de empregos e serviços. Esta formulação que avançou para 

um consenso após alguns anos, a princípio parecia um tanto exótica ao corpo técnico, cuja 

formação e a prática se baseava em longo período de influência de princípios e ideias de parte 

do ideário moderno. Para o entendimento corrente, a separação dos setores de composição da 

cidade e a especialização das intervenções, levava a uma qualificação e otimização dos meios 

disponíveis. O urbanismo contemporâneo entende porém, que ao se promover na cidade a 

simples justaposição de áreas especializadas, promove-se um reducionismo, com a 

conseqüente separação das funções urbanas (zoning). Conforme se verificava em estudos 

desenvolvidos na universidade e em publicações internacionais, a separação de funções vinha 

sendo questionada desde os anos oitenta, principalmente em projetos de urbanistas como Aldo 

Rossi, dos irmãos Rob e Leon Krier, Christian de Portzamparc, Jordi Borja e vários outros 

arquitetos e urbanistas.  

Entendeu-se portanto que as áreas de Operações Urbanas deveriam se caracterizar como 

“áreas de oportunidades” de transformação urbanística de caráter estrutural, em conjunto com 

a dinâmica imobiliária. Deste entendimento decorreu a identificação de algumas possíveis 

formas de intervenção, com características específicas: 

 Operações em áreas consolidadas e com problemas de desenvolvimento. 

 Operações em áreas onde o mercado imobiliário não tinha interesse imediato, mas que 

apresentavam boas perspectivas, quer pela disponibilidade de áreas potenciais, quer pela 

existência de algum obstáculo específico, facilmente removível, e onde o Poder Público 

poderia se antecipar ao mercado imobiliário, estabelecendo regras claras de construção 

de um novo espaço urbano e principalmente, resgatando a prática do desenho do espaço 

público. 

 Operações em áreas onde o Poder Público previsse a implantação de um grande 

equipamento de impacto metropolitano, ou a transferência de algum equipamento de 
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grande porte, com características de desagregador do entorno, e onde provavelmente 

uma grande porção do território devesse passar por transformação, com a liberação de 

grandes glebas ou despertando o interesse do mercado imobiliário para a área em 

questão. 

 Operações em áreas industriais passando por mudança de uso e  reestruturação 

produtiva. A compreensão que a transformação e deslocamento das plantas industriais 

em determinados setores da cidade disponibiliza grandes áreas para atuação do mercado 

imobiliário demonstrou a pertinência de promover essa transformação por meio do 

Projeto Urbano. 

A partir desta visão bem mais complexa, começou-se a questionar o posicionamento 

maniqueísta que opunha frontalmente o mercado imobiliário e o poder público, ou interesse 

público, procurando estabelecer bases para uma parceria entre ambos e desincentivando a 

existência exclusiva de conflito de interesses. Procurou-se estabelecer um entendimento de 

que a melhor solução para ambos (mercado e poder público) residia no atendimento do 

interesse público e não no incentivo de confronto entre especulação imobiliária e qualidade de 

vida, contrapondo-se este posicionamento à visão simplificadora, que tradicionalmente via 

submeter os interesses públicos aos interesses privados. A transparência do processo era 

fundamental para o estabelecimento de um diálogo franco entre o Poder Público e a Iniciativa 

Privada.    

Outro aspecto importante consistia no fato de que desde seu início, as Operações Urbanas 

deveriam ter um plano denominado Plano Referência de Intervenção e Ordenação Urbanística 

– PRIOU, que contivesse elementos de análise das áreas-alvo de OU e proposições. Este 

plano deveria prever e propor alternativas, baseado em um levantamento detalhado e em 

diagnóstico preciso dos objetivos previstos para o desenvolvimento da área da OU em acordo 

com o previsto no PDE e nos Planos Regionais. Para tanto, foram contratados escritórios 

devidamente qualificados para o desenvolvimento de projetos, estabelecendo-se um longo 

processo de seleção, que incluía desde capacidade técnica e experiência anterior até 

capacidade de trabalho e equipamentos.  

A partir de alguns Projetos Urbanos que utilizamos como referência, realizados em algumas 

grandes cidades fora do pais (Barcelona, Paris, Berlim, Nova Iorque, Buenos Aires, Londres 

entre outras), investiu-se no enfoque e no desenvolvimento de um projeto que trabalhasse a 

escala intermediária citada anteriormente, entre o Plano Diretor e as intervenções locais. 
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Procurou-se trabalhar com a escala do bairro, da vizinhança, das unidades de convívio - 

diferente da ideia de “unidade de vizinhança” - e mais próxima da prevista no plano regional, 

porém mais específica, e não tão localizada como no caso dos Planos de Ruas Comerciais.  

A partir desses conceitos, passou-se a trabalhar com duas grandes referências: 

 O desenho do espaço público. 

 A criação de regras específicas para o espaço privado. 

A aplicação destes dois conceitos procurava superar a onipotência de ação do mercado 

imobiliário, sem no entanto, estabelecer restrições excessivas ao seu desenvolvimento e 

realizações. Procurou-se estabelecer critérios comuns de valorização da paisagem, 

consideração da capacidade de suporte do meio físico e da infraestrutura implantada, ou a 

implantar, sem abandonar a ideia de unidade de convivência, comum aos antigos e 

tradicionais bairros residenciais, e sem ainda limitar seu desenvolvimento. Procurou-se 

maximizar o aproveitamento da infra-estrutura existente ou a implantar, mediante o 

adensamento controlado, sem descaracterizar o bairro, ou quando muito, transformá-lo a 

partir de um desenho mais agradável e equilibrado. A preservação do desenho e ambiente 

urbano tradicionais em determinadas áreas, e a consideração dos desejos e visões dos 

moradores passaram a ser importantes no projeto.  

Os principais instrumentos de gestão previstos no PDE, tais como Direito de Preempção, 

Outorga Onerosa, venda de CEPAC e estoques (Lei Municipal 13.430/02 – Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo – Suplemento do Diário Oficial do Município de São 

Paulo de 19 de setembro de 2002) foram adotados, sem no entanto descuidar da unidade de 

vizinhança, do desenvolvimento e desenho equilibrados da área objeto de projeto, do 

atendimento local dos serviços e do comércio, além da geração de empregos diversificados. 

Conforme o Arquiteto Pedro Sales, membro da equipe técnica, escreveu em artigo publicado 

em Arquitextos: 

Quanto a princípio e linhas de ação. Se a ampliação dos espaços públicos, a 

organização do transporte coletivo, a implantação de programas habitacionais de 

interesse social e a melhoria da infraestrutura e do sistema viário devem constituir 

(conforme prescrito no PDE) eixos básicos de atuação localizada das novas 

operações, o princípio comum que (a par e para além dos novos marcos jurídicos), 

os fundamenta e ultrapassa será a promoção, valorização e democratização do 

capital fixo social e, logo, a coerente construção e articulação dos sistemas gerais e 

territorialidades diversas que constituem o espaço urbano: habitação, mobilidade, 
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produção, centralidade e “verde”. Daí deriva a posição de submeter a série privada 

dos interesses mercadológicos (ou corporativos) à série pública de objetivos físico-

territoriais, socioambientais e econômicos de maior abrangência e alcance 

transformador e distributivo.  

Quanto a procedimentos analítico-propositivos. Como instrumento de antecipação e 

mediação das futuras ações dos agentes públicos e privados no âmbito espacial e 

legal de atuação de cada Operação Urbana, vem proposta a elaboração, para cada 

operação, de um Plano-Referência de Intervenção e Ordenação Urbanística - 

PRIOU. Por esse instrumento, i) discrimina-se o perímetro de atuação de 

determinada operação, bem como os diversos setores que ele inclui; ii) identificam-

se e caracterizam-se os problemas urbanos e os objetivos a serem a alcançados; iii) 

definem-se as diretrizes de intervenção pública; iv) estima-se o potencial de 

construção adicional a ser alienado, distribuindo-o por setor e por uso; v) 

determinam-se os parâmetros urbanísticos e financeiros para sua realização; vi) 

estabelecendo um programa de prioridades que correlaciona e encadeia investimento 

público e empreendimento privado. (SALES, 2005: p. 2).   

Ou seja, trabalhou-se introduzindo alguns critérios e instrumentos novos a fim de antever o 

potencial construtivo adicional, em função da capacidade instalada ou a instalar da 

infraestrutura, de densidades previstas e esperadas, de estoques e previsões de arrecadação no 

tempo e no espaço físico da operação, e principalmente, de um plano de obras públicas, com 

previsão de despesas e arrecadação como forma de compatibilizar o território e sua 

população. 

Foi ainda desenvolvido, em parceria com uma consultoria imobiliária externa, um método de 

avaliação, interpretação e correlação entre os elementos físico-espaciais, econômico-sociais e 

mercadológicos, no sentido de avaliar e projetar o desenvolvimento das áreas de Operações 

Urbanas em função das expectativas do mercado imobiliário, que ficou conhecido 

internamente como método AMP (Área Mais Provável).  

Neste método (desenvolvido pelo Engo. Ricardo Hane Bárbara e equipe), subsetores previstos 

nos perímetros das Operações Urbanas eram avaliados em função de sua capacidade de 

suporte, possível adensamento (função do projeto urbano proposto) e as expectativas do 

mercado imobiliário com relação à atratividade mercadológica da área, e aos produtos 

oferecidos, bem como à interpretação de sua série histórica. Este método teve grande 

importância na definição e refinamento das proposições urbanísticas e na sua 

compatibilização com as expectativas do mercado imobiliário, em função das tipologias 

oferecidas conforme as densidades e estoque adicional final previsto para os diversos setores, 

principalmente em função das atividades esperadas, com a previsão de arrecadação.  

O método influiu ainda na definição e na projeção da distribuição esperada da ocupação do 

território por atividades diversificadas, estabelecendo-se inclusive o valor e quantidade dos 
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CEPAC para cada uma das Operações Urbanas. Embora os CEPAC não tenham sido criados 

com a elaboração destas novas Operações Urbanas, foi da reflexão sobre sua aplicação, 

principalmente na Operação Urbana Faria Lima, que se desenvolveu a ideia de associação do 

CEPAC ao incentivo diferenciado por atividade. Através desta aplicação, o CEPAC deixaria 

de ser um título eminentemente financeiro e passava a instrumento de política pública e 

desenho urbano, ao incentivar, conforme o projeto previsto para a área, diferentes usos e 

atividades. O novo conceito trabalhava com a ideia de incentivos financeiros aplicados à 

implementação dos usos desejados, sem no entanto proibir os usos menos favoráveis e 

adequados a área. Desta forma acreditava-se que haveria certa flexibilização da previsão feita 

pelo Estado, ou seja, se o mercado (entendido como produtores e consumidores) entendesse 

que determinada área apresentava uma vocação diferente da prevista no plano inicial, haveria 

uma espécie de sobretaxa aplicável na complementação da infraestrutura, que compensaria a 

alteração do projeto inicial. 

3.4 A OPERAÇÃO URBANA VILA LEOPOLDINA-JAGUARÉ 

No último ano da gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso (2002), em um discurso 

público, o então Presidente da República anunciou a doação da área onde se localizava a 

CEAGESP (Central de Abastecimento Geral do Estado de São Paulo), para a FAPESP 

(Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo). Como no entendimento do poder 

público a vocação da FAPESP não era a administração do entreposto, parecia óbvio que esse 

gesto implicaria na comercialização do terreno como forma de financiar a principal atividade 

da FAPESP. Trabalhava-se então com a perspectiva de em curto espaço de tempo ser 

lançados no mercado imobiliário cerca de 700.000 m² de terreno, sem a devida avaliação do 

poder público. 

Paralelamente a isto, as Operações Urbanas existentes vinham sendo avaliadas no âmbito da 

Secretaria Municipal de Planejamento, com relação a sua forma de aplicação, aos resultados 

obtidos e quanto a validade do instrumento dentro de uma política pública consistente. Nesta 

época, duas outras discussões eram importantes: discutia-se a construção de um novo Plano 

Diretor para a cidade e em segundo a transferência da própria CEAGESP para um local mais 

adequado, fora da área urbana mais consolidada (discussão que até hoje não tem consenso). 

A PMSP iniciou então estudos que viriam a fundamentar a proposta da Operação Urbana que 

posteriormente veio a denominar-se Vila Leopoldina-Jaguaré.  
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Desde o início dos estudos, dois fatos se mostraram importantes: em primeiro lugar, com a 

mudança da administração federal, proprietária da área da CEAGESP, a citada doação nunca 

chegou a se consolidar. Em segundo lugar, os primeiros estudos indicavam que, apesar da 

manutenção da CEAGESP na área, tudo indicava que em função das características físicas, 

locacionais, fundiárias e de oportunidade, a área deveria se tornar uma das frentes de 

investimentos do mercado imobiliário, com a possível ocupação de suas grandes glebas por 

edifícios, principalmente residenciais. Era a possibilidade única de o Poder Público se 

antecipar ao mercado imobiliário na ocupação de uma área, e estabelecer antecipadamente 

regras de ocupação.  

Conforme descrito anteriormente, após algumas discussões internas foram contratados, 

através de licitação pública, escritórios de projeto para a elaboração de PRIOU para três áreas 

prioritárias para a então gestão. 

Em 2003 foi aberto um processo licitatório para a contratação de um Plano Referência de 

Intervenção e Ordenação Urbanística para subsidiar a formulação da lei da Operação Urbana 

Vila Leopoldina-Jaguaré. Inscreveram-se nove empresas de arquitetura e urbanismo, e após 

um longo período de análise técnica e financeira foi contratada a empresa Arquitetur. 

O escopo de trabalho apresentado pela empresa vencedora do processo licitatório constava de: 

estudo de caracterização prévia do território de operação, desenvolvimento e estudo de 

viabilidade das diretrizes propostas, estudo de potencial de construção e plano geral de 

implantação. 

O desenvolvimento de tais proposições e hipóteses significava: 

 A abordagem crítica, analítica e propositiva, do conjunto da estrutura urbana, com vistas 

a reconhecer as condições e problemas presentes na área-objeto de atuação, bem como 

as lógicas, razões e potencialidades de transformação; e, assim, verificar e qualificar 

conceitual, temática e tecnicamente as diretrizes urbanísticas preliminarmente propostas 

(SEMPLA, 2002) e justificar os ajustes que se mostrarem necessários, estabelecendo 

um diagnóstico preliminar da área; foram levantadas hipóteses iniciais de trabalho, com 

o objetivo de balizar os trabalhos do escritório contratado. O contrato previa em seu 

termo de referência proposições urbanísticas que deveriam ser avaliadas; 
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 O desenvolvimento das diretrizes de intervenção pública através do estudo das 

“melhores” alternativas arquitetônicas, urbanísticas, de infra-estrutura e paisagísticas, 

mais viáveis e abrangentes, precisando sua concepção morfológica, funcional e 

estrutural, indicando os componentes e parâmetros técnicos, as regras e lógicas de 

“composição”, bem como estimando quantidades, prazos, etapas e valores 

correspondentes; 

 O estudo e a simulação de hipóteses de ordenação das novas construções a cargo da 

iniciativa particular, por meio de ensaios ou modelos espaço–volumétricos e a 

distribuição quantitativa das superfícies em relação aos diversos usos.  

 A consolidação e a compatibilização das condições, diretrizes, hipóteses e alternativas 

segundo um Plano Básico, tendo em vista sua articulação e integração interna e com os 

diversos sistemas e escalas, redes e espaços complementares. 

 

MAPA 3.1 - Diretrizes de intervenção da Operação Urbana. Fonte: SEMPLA, 2004 

 

O segundo item deveria ter como produto a seleção e a predefinição de alternativas de projeto 

para as obras públicas cujo conjunto, articulado segundo um “Plano de Intervenção”, 

constituiria a coluna dorsal da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré. 
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O terceiro item supunha identificar e caracterizar cenários de uso e ocupação do solo, por 

meio de modelos gráfico-quantitativos. Tais cenários deveriam balizar linhas de atuação 

normativa da Operação, que deveriam ser sistematizadas em um “Plano de Ordenação”.  

A partir dos estudos e diagnósticos realizados, bem como de discussões e reflexões sobre o 

processo de ocupação da área, foram desenhadas as seguintes premissas de intervenção: 

 A área deveria ser dividida em no mínimo sete setores, com características, usos e 

vocações diferenciadas que, portanto, devessem comportar, a princípio, nove tipos de 

intervenção diferentes, mas compatíveis entre si, conforme ilustrado na seguinte figura:  

 

MAPA 3.2 - Perímetro e Setores da Operação Urbana. Fonte: SEMPLA, 2004 

 Em função das diferentes vocações identificadas, dever-se-ia prever soluções/ projetos 

diferentes e a possibilidade de transferências internas de potencial construtivo e recursos 

entre os diversos subperímetros;  

 Dever-se-ia prever que alguns subperímetros operassem em função de negociação de 

índices urbanísticos, aos moldes tradicionais, enquanto outros deveriam comportar 

projetos mais relacionados ao desenho urbano das quadras, dos espaços públicos e do 

sistema viário; 

 A operação financeira prevista deveria procurar incentivar a criação de fundo ou fundos 

de investimento imobiliário que contassem com recursos do setor público e da iniciativa 
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privada, procurando inclusive a inclusão de segmentos da população não diretamente 

vinculados ao grande capital financeiro; 

 Procurar incentivar a mistura de usos e a construção de um tecido urbano equilibrado 

mediante o estabelecimento correto de proporções de usos residenciais, comerciais, de 

serviços, industriais e institucionais, além da correta destinação de áreas livres e verdes 

de lazer ativo e contemplativo; 

 Incentivar a adoção de desenho urbano que induzisse a permeabilidade das quadras e a 

utilização comum dos resíduos ou áreas não ocupadas por edificação;  

 

IMAGEM 3.3 - Foto aérea marcando os bairros da Operação Urbana. Fonte: SEMPLA, 2004 

 Incentivar a utilização do transporte coletivo, principalmente do trem, com a previsão de 

novas estações na área e da criação de novos tipos de composição. 

Bairro Bela Aliança

Bairro São Domingos

Bairro do Jaguaré

CEAGESP

Bairro Bela Aliança

Bairro São Domingos

Bairro do Jaguaré

CEAGESP
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IMAGEM 3.4 - Mudança das estações da CPTM e revalorização da ligação Trem-Metrô. 

Fonte: SEMPLA, 2004 

 

 Previsão de redesenho e parcelamento de algumas quadras com a inclusão de áreas 

verdes e áreas livres. 

 

IMAGEM 3.5 - Mapa dos Parques na área da Operação Urbana. Fonte: SEMPLA, 2004 

 

 Estabelecimento de gabaritos máximos e volumetria das quadras, adotando-se o 

conceito de projeto e índices urbanísticos por quadra que fossem compatibilizados com 

o desenho geral da área. 

Mudança das estações da 

CPTM e revalorização da 

ligação Trem-Metrô

Mudança das estações da 

CPTM e revalorização da 

ligação Trem-Metrô

Criação de Parques e Áreas 

Verdes

Parque Vila Leopoldina

Parque Jaguaré

Parque Villa Lobos

Criação de Parques e Áreas 

Verdes

Parque Vila Leopoldina

Parque Jaguaré

Parque Villa Lobos
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Ainda em relação aos estudos previstos para a área da Operação Urbana, esperava-se  do 

Plano Urbanístico Geral: 

Sistemas Gerais 

Compreendidos por suas modalidades setoriais ou disciplinas — quer se tratassem das redes 

de infraestrutura de saneamento e drenagem, viária e de transportes, quer se  referissem ao 

meio ambiente e paisagismo —, tais sistemas deveriam ser tratados desde suas especificidades 

técnicas e desde sua necessária inter-relação, tendo em vista a definição de um “mapa” dos 

pontos críticos, bem com a formulação de alternativas compatíveis à ou indutoras da 

transformação urbana. 

Viário e Transporte. Caracterização dos problemas e potencialidades 

Descrição, verificação e análise dos diversos elementos interessantes aos sistemas viário e de 

transportes, caracterizando, com ênfase crítica e segundo os níveis estruturais e locais 

implicados, as deficiências, potencialidades e limitações de desempenho técnico e funcional 

da rede existente, a saber: 

 Planos, projetos e instrumentos incidentes na área (Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo; Plano Básico da Rede Viária, Plano Integrado de Transportes 

Urbanos – PITU; Pesquisas Origem Destino da Companhia do Metropolitano de São 

Paulo – Metrô etc). 

 Estruturação, hierarquização e configuração do traçado do arruamento existente. 

 Fluxos de circulação de pedestres e condições de acessibilidade universal 

 Condições de circulação local, a saber: 

 Fluxos de tráfego; 

 Pontos de estrangulamento de tráfego; 

 Capacidade de desempenho de tráfego das vias; 

 Circulação e fluxo de cargas na região; 

 Estacionamentos públicos ou estacionamentos privados de uso público; 

 Caracterização do Sistema de Transporte Público de Passageiros que atende a região, 

compreendendo: 

 Metrô e ferrovias; 

 Linhas de ônibus urbano, interurbano, de fretamento, de turismo; 
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 Táxi; 

 Lotação; 

 Terminais e pontos de parada de ônibus; 

 Pontos de carga e descarga. 

Proposta 

 Esquema geral das vias a abrir, alargar ou qualificar, contendo as intervenções 

adequadas para a implementação do Plano Urbanístico Geral. 

 Redefinição do sistema de circulação de cargas na região, verificando pontos críticos 

para carga e descarga. 

 Compatibilização do esquema viário estrutural e de tráfego proposto com o Plano da 

Rede Básica de Transportes, identificando pontos de interferência de conexão e 

transferência, e condições de saturação/alívio das vias principais; 

 Proposta de estacionamentos privados de uso público.   

 Previsão de desapropriações necessárias para a implementação do Plano Viário e de 

Transportes e dos projetos específicos. 

 Memorial descritivo. 

 Pré-dimensionamento e quantificação dos componentes, estimativa de custos e de fases 

de execução de cada uma das intervenções previstas no projeto funcional.  

Meio Ambiente e Paisagismo. Descrição e análise da situação existente 

Identificação dos diversos elementos componentes da paisagem local, verificando suas 

condições e padrões de desempenho e qualidade, mediante a caracterização das deficiências, 

potencialidades e limitações da concepção e situação paisagística da área da Operação 

Urbana, considerando a implantação de dois equipamentos de porte: ciclovia e parque linear, 

que articulariam as diferentes áreas existentes, a saber: 

 Planos e projetos paisagísticos. 

 Praças e Parques; carências e pendências: vegetação e equipamentos. 

 Vegetação significativa segundo localização, padrão e porte e áreas não 

impermeabilizadas. 

 Passeios das ruas dos setores objeto das intervenções: largura, padrão de desenho, 

conservação e arborização. 
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 Áreas públicas não edificadas: áreas verdes de uso comum e dominial. 

 Corpos d’água e margens de rios e córregos: caracterização da situação presente - se a 

céu aberto ou canalizados -, verificação da possibilidade de recomposição das bordas - 

com recuperação de vegetação ciliar ou reocupação de áreas públicas sub-utilizadas. 

 Barreiras físicas (rios, canais, linhas de transmissão etc): condições e elementos de 

transposição (viadutos, passarelas e passagens subterrâneas). 

 Caracterização da situação do mobiliário urbano, elementos de sinalização e iluminação 

pública. 

Proposta 

 Concepção dos elementos de plano geral de paisagismo: vias, passeios, praças, parques 

e demais áreas públicas, definindo dimensões, geometrias e padrões das áreas livres 

(equipadas ou não) e das áreas verdes, e indicando alternativas de sistematização de 

mobiliário urbano. 

 Melhoria das condições de continuidade e de permeabilidade do tecido: dispositivos de 

transposição em (des) níveis, plano de circulação pedestre e cicloviária local.  

 Verificação da possibilidade de estacionamentos lineares nas áreas de intervenção. 

 Proposta de recuperação dos parques públicos. 

 Memorial descritivo. 

 Seleção, pré-dimensionamento e quantificação dos componentes, estimativa de custos e 

de fases de execução de cada uma das intervenções previstas na concepção paisagística. 

Redes de Infraestrutura Básica e Drenagem. Descrição e análise da situação existente 

Identificação dos diversos traçados das redes de infraestrutura básica de serviços públicos e 

infraestrutura de drenagem, analisando as condições da capacidade instalada, padrão de 

desempenho, demanda atual dos sistemas mencionados e restrições e parâmetros de ocupação 

para setores críticos da região objeto do trabalho, dos seguintes serviços: água potável, esgoto, 

distribuição de energia elétrica e de transmissão, telefonia comum e celular, fibras óticas, 

infraestrutura de macrodrenagem (grandes cursos d’água), infraestrutura de micro drenagem 

(arruamento, galerias de águas pluviais), planos de drenagem já elaborados para a região em 

estudo (geomorfologia, drenagem). 

Proposta 
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 Compatibilização das propostas de intervenções previstas das diversas disciplinas com 

as redes existentes e suas correspondentes capacidades de atendimento. 

 Macro-drenagem: indicação de alternativas de soluções de galerias a implantar ou 

melhorar a capacidade de escoamento, contendo propostas para futuras intervenções, 

compatíveis com o Plano Diretor de Macro-Drenagem para a Bacia do Alto Tietê. 

 Micro-drenagem: indicação de alternativas de soluções para futuras intervenções em 

pequenas galerias a implantar ou melhorar a capacidade de escoamento das galerias 

existentes, compatíveis com a infra-estrutura de macro-drenagem instalada na região. 

 Estimativa de custos e prazos de execução de cada uma das intervenções previstas no 

esquema de adequação das redes infra-estruturais. 

 

Sistemas Edificados – Residenciais e Terciários 

Considerando a compatibilidade e coerência, articulação e integração com os sistemas gerais e 

edificados existentes, bem como os fatores e processos de transformação e sua virtual 

consonância com uma concepção urbana e paisagística global da área da Operação Urbana 

Vila Leopoldina-Jaguaré, o desenvolvimento de “cenários” de uso e ocupação do solo privado 

deveria enfatizar, quadra-a-quadra, proposta de configuração morfológica, de distribuição 

funcional e de adensamento construtivo. Tal desenvolvimento deveria compreender: 

• Localização e caracterização tipológico-funcional das áreas habitacionais, de comércio e 

serviços, suas regularidades e suas relações como os sistemas gerais. 

• Identificação dos processos de mudanças nas formas de uso e ocupação do solo 

(desocupação, deterioração, substituição, reciclagem, verticalização, adensamento, 

etc...). 

• Seleção das áreas de transformação através de nova construção, suas condições e 

potencialidades. 

Plano de Intervenções Públicas 

Constituindo o Programa de Investimentos Públicos da Operação Urbana Vila Leopoldina-

Jaguaré, o conjunto dos projetos e obras dependeria da ação direta do Poder Público 

Municipal e, incidindo sobre as principais pendências verificadas na área, visava a estruturar 

seu processo de transformação urbana.  
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Proposta 

O PRIOU deveria prever propostas de projeto viário funcional das diretrizes, registrando e 

justificando, segundo níveis de desenvolvimento e detalhamento possíveis de se obter a partir 

de base cartográfica à escala 1:5000 e 1:2000, os seguintes elementos e aspectos: 

 Verificação das condições técnicas da implantação, a saber: físicas – relevo, infra-

estrutura, demais interferências; cadastrais; ambientais; geotécnicas; topográficas. 

 Estudo de alternativas de inserção no traçado geral, verificando: demanda; hierarquia; 

estudos de tráfego; capacidade. 

 Caracterização geométrica, quanto a: posição; direção; dimensionamento; seções; perfis 

longitudinais; segmentos de reta e raios de curvatura e de concordância vertical. 

 Estudos de inserção no traçado local, considerando: interseções – acessos, 

transposições, cruzamentos; obras de arte: túnel, alças e arrimos; papel funcional e 

impacto sobre uso do solo; aspectos paisagísticos. 

 Análise da melhor solução: estudos de viabilidade em relação a: estrutura; obra – 

equipamentos necessários para a viabilidade de construção. 

 Memoriais descritivos e quantitativos das propostas apresentadas. 

 Estudos de viabilidade físico-financeira das propostas. 

Tendo em vista o desenvolvimento de propostas de intervenção pública, foram previstos, para 

a compreensão e entendimento do problema, níveis de aprofundamento. Tal aprofundamento 

visava à identificação e análise dos componentes do processo de estruturação, configuração e 

funcionalidade do espaço público constituinte das áreas em tela, evidenciando principalmente 

as carências, deficiências e potencialidades quanto aos seguintes aspectos: 

 Características dimensionais, geométricas, construtivas e funcionais dos espaços 

abertos. 

 Elementos definidores da forma, da paisagem e da utilização dos espaços públicos. 

 Relações e agenciamentos do espaço: escala e posição urbana; acessibilidade, pontos e 

elementos de contato com as linhas e modalidades de fluxo; continuidade e seqüência, 

interferências físicas e visuais; localização e distribuição das atividades lindeiras. 

 Fatores indutores de transformação; novas intervenções (projetos, programas, 

instrumentos, planos); 
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Proposta 

Desenvolver proposta de concepção urbanística, arquitetônica e paisagística das áreas livres, 

públicas e de uso coletivo, compreendendo: 

 Pré-configuração do plano térreo e do espaço subterrâneo e aéreo das áreas públicas 

(ruas, praças, largos, etc.), prevendo sua articulação com as circulações e acessos aos 

edifícios, garagens, estação de metrô, estacionamentos, pontos de táxi, pontos de 

ônibus, além de estação de transferência intermodal ônibus-metrô, e demais elementos 

significativos da proposta. 

 Tratamento Paisagístico das áreas públicas e/ou de uso coletivo – compreendendo 

geometria, dimensionamento, acessos, pavimentação, drenagem superficial, adequação 

das redes de serviços públicos (água e esgoto), mobiliário urbano, iluminação pública e 

arborização. 

 Memoriais descritivos e quantitativos das propostas apresentadas; 

 Estudos de viabilidade físico-financeira das propostas. 

 

Implantação de ciclovia e sistema de áreas de lazer e de esporte 

A interconexão de parques municipais e outros equipamentos foi regida pela ideia da 

sistematização do conjunto de áreas públicas (espacial e funcionalmente interdependentes e 

complementares) destinadas ao tempo livre, lazer e esportes. 

Aqui deve ser destacada a possibilidade de incorporação do estoque de áreas públicas 

dominiais ou de uso comum, subutilizadas ou desocupadas, restantes ou não da 

desapropriação para implantação de eixos viários. 

Elementos de análise e proposta: 

 Dados e estudos planialtimétricos. 

 Limites cadastrais. 

 Condições topográficas e hidrografia; geotecnia 

 Condições físicas e ambientais. 

 Diretrizes de implantação do traçado e de superfícies pavimentadas e permeáveis. 
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 Drenagem superficial. 

 Arborização (plantio e conservação). 

 Elementos arquitetônicos. 

 Comunicação visual. 

 

Plano de Ordenação do Solo Privado. Descrição e análise da situação existente 

Verificação dos elementos condicionantes e estruturadores do espaço privado, tendo em vista 

identificar a capacidade de adensamento construtivo e populacional e sua respectiva 

espacialização, segundo novos empreendimentos e usos, a saber: 

 Tipologia edificatória e sua relação com o padrão de loteamento e arruamento, bem 

assim com a legislação incidente; quanto à cronologia, aos usos previstos e ao estado de 

conservação das edificações. 

 Fatores indutores de transformação, novas intervenções ou projetos, Caracterização da 

morfologia urbana e do acervo construído quanto a programas, instrumentos e planos 

em estudo. 

 Capacidade de suporte da infra-estrutura instalada (especialmente no caso de construção 

de “pólos geradores de tráfego”). 

 Compatibilidade com as pré-existências físicas e ambientais, formais e funcionais, 

cadastrais e sociais, 

 Coerência com as propostas de reformulação do espaço público e com a flexibilização 

da legislação urbanística.  

 

Diretrizes específicas 

• Identificação de elementos resistentes à transformação (tipologias edificadas, atividades 

econômicas e culturais, referências locais, meio ambiente urbano, edifícios históricos, 

entre outras). 

• Identificação de elementos passíveis de transformação (edificações em estado de 

aparente deterioração, terrenos vazios, galpões industriais e edificações em desuso, 

entre outras). 
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• Composição da estrutura fundiária atual: possibilidade de desapropriação, 

remembramento e desmembramento de lotes. 

• Possibilidade de reconfiguração tipológica vis-à-vis capacidade de adensamento e/ou 

verticalização das quadras.  

• Articulação com o espaço público (passeios, vias, praças, largos, acessos, mobiliário 

urbano, estacionamentos públicos, pontos de ônibus, pontos de táxi, terminais de 

ônibus, arborização etc).  

• Distribuição dos usos locais. 

Proposta 

Elaboração de esquemas morfo-tipológico-funcionais para o adensamento das quadras, 

fundamentando o desenho urbano e paisagístico proposto e suas implicações físico-espaciais 

nas áreas: 

• Desenho de ocupação dos lotes, indicando remembramentos necessários, bem assim 

possibilidade de transposição das quadras (passagens públicas em áreas de propriedade 

particular. 

• Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, gabaritos e número de 

pavimentos. 

• Exemplificação de cenários de ocupação das quadras mediante ensaios ou simulações 

desenhadas. 

• Distribuição e localização das atividades e usos desejáveis. 

• Indicações e hipóteses de implantação de Habitação de Interesse Social. 

• Identificação de “parceiros” e indicação de empreendimentos possíveis 

• Estimativas de quantificação de área construída prevista. 

• Memoriais descritivos. 

Setores 

A partir da análise das intervenções públicas previstas nos sistemas gerais e sistemas 

edificados e da conceituação dada, aprimorar os estudos da setorização, elaborando: 

 Caracterização e descrição de cada setor pré-estabelecido, com visão crítica das 

potencialidades e limitações verificadas para a verticalização. 
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 Ensaios de configuração formal do ordenamento territorial, adensamento das quadras, 

concepção urbana e paisagística e ocupação geral dos setores. 

 Parâmetros e modelos urbanísticos para verticalização das quadras, a considerar: 

 Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, gabaritos e número de 

pavimentos da concepção adotada. 

 Ensaios de modelos volumétricos dos parâmetros urbanísticos aplicados e suas 

variações formais nas quadras. 

 Distribuição e localização de usos. 

 Possibilidades e mecanismos para implantação de Habitação de Interesse Social – HIS. 

 Estimativas de quantificação de área construída prevista por quadra. 

 A totalidade das propostas deve contemplar hipóteses de modelos de gestão alternativos 

e possibilidades inovadoras de constituição de consórcios público-privado. 

 

 

 

3.5 A OPERAÇÃO URBANA VILA LEOPOLDINA-JAGUARÉ 

Após a conclusão dos estudos acima e adequados os produtos pela equipe da PMSP aos 

resultados previstos, consolidou-se a proposta de Operação Urbana ao seguinte projeto.  

Apresentação e Justificativa 

A área definida pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo – 2002 - como perímetro da 

Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, compreende cerca de 1028ha da Subprefeitura da 

Lapa ocupados por antigas  indústrias e a vizinhança do entorno da CEAGESP, incluindo os 

distritos industriais do Jaguaré e Vila Leopoldina que, quer pelo desenvolvimento do vetor 

oeste de expansão da cidade, com o intenso processo de verticalização da Vila Leopoldina, 

quer pelo abandono paulatino das atividades industriais que aí se localizavam, e que foram em 

busca de novas localizações mais vantajosas, apresentou no âmbito dos estudos 

desenvolvidos, potencialidades e vocações de transformação que deverão ser balizadas através 

de diretrizes e propostas.  
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O Bairro da Lapa, cujas origens remontam aos primórdios do povoamento de São Paulo, tem 

seu desenvolvimento intimamente ligado à acessibilidade e a implantação da ferrovia, com a 

construção das primeiras indústrias ao longo da linha do trem. Esta origem indica uma 

característica marcante do bairro que permanece até hoje, a grande acessibilidade, 

principalmente com relação a outras regiões do Estado, permanecendo “boca de estrada”, 

apresentando porém, limitações em relação à acessibilidade da região para outras regiões da 

cidade. 

Recentemente, a concentração de novos lançamentos residenciais e o esvaziamento dos 

galpões industriais, principalmente na região da Vila Leopoldina, tem apontado para 

transformação da região, com padrões de ocupação tradicionais através da predominância do 

uso residencial e da construção de torres isoladas no lote, despreocupada com a paisagem e a 

qualidade do espaço resultante.  

Diante deste quadro, a Prefeitura Municipal de São Paulo, através de sua Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, procurou desenvolver um programa de intervenção urbanística 

que considerasse não apenas os aspectos de funcionamento da cidade, mas também que 

contivesse uma proposta de desenho urbano, no sentido de inovar a atuação pública através da 

criação de parâmetros urbanos que considerassem também os aspectos de desenho, paisagem 

e meio ambiente como componentes fundamentais da qualidade de vida. 

Tal iniciativa do Poder Público, provocará a valorização das áreas contíguas aos 

melhoramentos propostos, possibilitando a otimização dos efeitos dessas intervenções 

mediante o fomento do uso intenso do solo, ou seja, do adensamento da sua ocupação. A 

valorização decorrente, por sua vez, é passível de conversão em recursos públicos quando da 

concessão de benefícios ao empreendedor mediante o pagamento de outorga pela aquisição 

desses benefícios, através da compra de CEPAC – Certificados de Potencial Adicional – 

previstos em legislação federal, que deverão ser aplicados na execução de obras estruturais e 

locais, adequando a infraestrutura às novas densidades previstas. No caso da presente 

Operação Urbana, prevê-se um adicional de potencial construtivo de cerca de 2.080.000 m², 

divididos em usos residenciais e não residenciais que deverão gerar recursos a serem 

aplicados na região. 
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O projeto prevê ainda a utilização de vários instrumentos legais, previstos no Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº 10.257/01), tais como Direito de Preempção, Transferência do Direito 

de Construir, entre outros, como forma de viabilizar os objetivos propostos (SEMPLA, 2004).  

Propostas 

“Do ponto de vista da estrutura urbana, propõe-se a criação de um eixo articulador que deverá 

ligar as avenidas Presidente Altino e Gastão Vidigal por sobre o rio Pinheiros, ao longo da 

Av. Alexandre Mackenzie e R. Hayden. Este eixo objetiva construir uma nova centralidade ao 

longo da qual deverão se articular atividades variadas voltadas para um amplo espaço público 

previsto, além da valorização e redesenho da área e contribuir para a reavaliação das 

atividades da CEAGESP como forma de integrar a área e as atividades aí desenvolvidas ao 

entorno. 

 

IMAGEM 3.6 - Proposta para área da Operação Urbana. Fonte: SEMPLA, 2004 

 

Do ponto de vista do adensamento e da habitação, a definição de novos parâmetros 

urbanísticos de altura das edificações, taxa de ocupação, coeficientes de aproveitamento, 

recuos e volumetria além do incentivo à mistura de usos, nas diversas áreas, propõe uma nova 
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forma de garantir um ambiente urbano equilibrado, evitando deslocamentos desnecessários. 

Neste sentido, propõe-se o adensamento habitacional, além da criação de polos 

principalmente nas regiões da Bela Aliança, Vila Leopoldina e Jaguaré, além da previsão de 

estudo e adaptação do processo de adensamento ao longo da Rua Carlos Weber. O novo 

parcelamento das quadras oriundas do loteamento industrial, deve definir espaços com escalas 

urbanas mais agradáveis e percursos menores. O redesenho e requalificação urbana das vias 

Imperatriz Leopoldina e Carlos Weber pretende adequá-las às novas atividades e novas 

funções que já vem desempenhando. Prevê-se ainda, a execução de obras de melhorias na 

Favela do Jaguaré, além da criação de ZEIS no perímetro, para abrigar população proveniente 

de assentamentos subnormais da área e de outras regiões da cidade. 

Na ilustração abaixo são apresentados os vários setores da Operação Urbana Vila Leopoldina/ 

Jaguaré e suas respectivas previsões de adensamento por setor. Esta proposta é fundamentada 

na capacidade de suporte da infraestrutura da área, na vocação do mercado imobiliário, no 

desenho urbano pretendido e na avaliação comparativa com outras áreas da cidade” 

(SEMPLA, 2004).  

 

MAPA 3.3 -  Setores e Adensamento da área da Operação Urbana. Fonte: SEMPLA, 2004 
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“Quanto ao sistema viário e ao transporte, prevê-se a melhoria das articulações viárias, 

internas e externas, da região através da criação de transposições sobre os rios Tietê e 

Pinheiros ligando a área à Rodovia Anhanguera e região norte da cidade, e melhorando a 

ligação à Rodovia Raposo Tavares pela continuidade proposta à Av. Escola Politécnica, 

aliviando o tráfego pesado das avenidas Jaguaré e Alvarenga , além da citada ligação da 

Avenida Alexandre Mackenzie com o prolongamento da Rua Hayden através de uma ponte 

sobre o Rio Pinheiros e da criação de uma nova avenida paralela à marginal do Tietê,  fazendo 

a ligação entre a ponte Vila dos Remédios  e a Lapa de Baixo e a Avenida Marques de São 

Vicente. Prevê-se também a realocação das estações de trem da CPTM da área e a localização 

estratégica de estações das futuras linhas do metro que passarem pela área, conforme 

entendimentos conjuntos, como forma de compatibilizá-las com os usos e adensamentos 

propostos. A articulação entre as margens dos rios e a abertura de novas estruturas viárias, 

busca melhorar a fluidez do trânsito nos gargalos identificados, além de criar novas 

alternativas viárias e centralidades para a localização de diversas atividades” (SEMPLA, 

2004). 

 

 

MAPA 3.4 - Transposições. Fonte: SEMPLA, 2004 

Av. Ernesto Igel x Rua Botocudus

Rodovia Anhanguera x Av. Gastão 

Vidigal

Transposição

Transposição

Av. Politécnica x Marginal Pinheiros

Binário Viário

Rua Hayden x Av. Alexandre 

Mackenzie

Transposição

Transposição

Av. Ernesto Igel x Rua Botocudus

Rodovia Anhanguera x Av. Gastão 

Vidigal

Transposição

Transposição

Av. Politécnica x Marginal Pinheiros

Transposição

Av. Politécnica x Marginal Pinheiros

Binário Viário

Rua Hayden x Av. Alexandre 

Mackenzie

Transposição

Transposição
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Quanto às áreas verdes, propõe-se a criação de novas áreas verdes, marcadamente dois 

grandes parques públicos, nas antigas áreas da Usina de Compostagem da Vila Leopoldina e 

Sabesp, com cerca de 255.000 m² e em trecho próximo ao final da Rodovia Castelo Branco, 

com cerca de 194.000 m², além de dois grandes espaços de áreas públicas ao longo do eixo 

Alexandre Mackenzie Rua Hayden, com cerca de 157.000 m² que deverão conter em seu 

desenho o destamponamento dos córregos Alexandre Mackenzie e Hayden como forma de 

contribuir para a melhoria do sistema de drenagem local e compor espaço urbano agradável e 

de qualidade. Estão também previstas áreas livres verdes no interior da malha urbana, além da 

utilização coletiva de espaços privados de edifícios como áreas de lazer e circulação de 

pedestres. Por ser uma antiga área industrial, a infraestrutura não apresentava os 

complementos de áreas mais votadas a habitação. Desta forma a implantação de parques, 

praças, áreas verdes e outros equipamentos públicos, como a readequação das calçadas e do 

parcelamento das quadras, é importante para adaptar a área aos novos usos previstos” 

(SEMPLA, 2004).  

 

 

Bairro Bela Aliança

Bairro São Domingos

Bairro do Jaguaré

Parque Vila Leopoldina

Parque Jaguaré

Parque Villa Lobos
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IMAGEM 3.7 -  Prancha Síntese da Proposta e Adensamento Fonte: SEMPLA, 2004 

 

 

IMAGEM 3.8 -  Volumetria da Proposta. Fonte: SEMPLA, 2004 

 

Cabe ainda destacar os seguintes aspectos que devem ser cuidadosamente avaliados na 

implantação da Operação Urbana: 

1. Por estar situada na várzea do Rio Pinheiros, a área é frequentemente assolada por 

enchentes sendo assim, a questão do sistema de drenagem é essencial, devendo ser analisada 

de forma ampla e em múltiplas escalas, tanto em aspectos de macrodrenagem como micro 

drenagem. Há que se checar ainda a drenagem superficial e o proposto no projeto levando-se 

em conta que devido ao padrão de ocupação, a região apresenta baixa permeabilidade do solo, 

com escassez de áreas verdes e arborização. É necessário, portanto, uma abordagem que 

considere a recuperação de corpos d’água e fundos de vale em termos urbanísticos, 

paisagísticos e de qualidade ambiental, inclusive em relação à qualidade destas águas, tendo-

se especial atenção com relação aos aspectos referentes às águas subterrâneas em relação à 

contaminação do lençol freático e ao restabelecimento do balanço hídrico.  

2. A ferrovia, importante elemento estruturador da rede de transportes da cidade, deve ser 

objeto de reavaliação quanto à função que desempenhará na proposta, uma vez que o 

transporte de passageiros passa por um processo de modernização, com ampliação da oferta, 
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da integração à rede metroviária e dos padrões comerciais de serviço, além do que a rede 

proposta encontra-se em reformulação pela Cia. do Metro. 

3. A reavaliação do perfil das atividades econômicas atualmente instaladas na área, também é 

de fundamental importância para orientar o processo de transformação, uma vez que 

possibilitará compreender o processo de reestruturação produtiva em curso, o nível e padrão 

da atividade industrial nesta região. Desta forma, será possível avaliar a compatibilidade entre 

a atividade econômica instalada e outros usos planejados para que haja uma sinergia positiva 

entre estes, permitindo uma diversificação quanto aos usos, e principalmente, quanto ao papel 

desta região enquanto centralidade metropolitana. 

4. A questão dos passivos ambientais relacionados às atividades industriais anteriormente 

instaladas deve ser considerada para possibilitar a adoção de medidas voltadas à recuperação 

destas áreas e à adequação de sua destinação, compatível com as propostas de transformação 

de uso e de renovação construtiva. 

5. De relevante importância ainda, há a avaliação e valorização do patrimônio arquitetônico e 

ambiental da região, permitindo que a preservação da memória industrial seja um diferencial 

de alto valor agregado que, articulado à renovação de usos e de edificações, eleve a dinâmica 

de utilização desta região, permitindo um desenvolvimento harmônico e integrado do 

existente a preservar com o novo a ser instalado. 

6. A questão da permanência da CEAGESP, ainda que em um horizonte de médio prazo, deve 

ser avaliada, inclusive com os cenários de manutenção da atividade (com adaptações), 

diminuição da atividade mediante especialização, ou a criação de centrais em outros locais. 

Deve-se prever até a possibilidade de deslocamento total da atividade, prevendo-se o impacto 

de entrada de toda a gleba no mercado, e adaptações necessárias para inclusão da área na 

cidade (SEMPLA, 2004). 
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3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão dos projetos das novas Operações Urbanas previstas no PDE (2002), e não só do 

projeto da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, demonstrou a grande e significativa 

repercussão do contato entre a produção acadêmica e as reflexões teóricas presentes no 

processo de aplicação dos instrumentos progressistas de gestão das cidades a Projetos 

Urbanos, fundamentais ao sucesso das Operações Urbanas. A criação de um novo quadro 

conceitual teórico por fim incorporado pelo discurso político da administração pública, foi 

fruto de profícua e próxima relação entre alguns professores universitários e o Poder Público. 

O espaço conquistado dentro da máquina pública por formulações teóricas sintonizadas com a 

produção urbanística contemporânea, pode sofrer reveses em função dos tempos políticos e 

ritmos próprios à administração pública, na implantação das iniciativas; porém, essas 

reflexões e avanços marcaram profundamente a gestão. 

O discurso urbanístico que havia sido abandonado pelos políticos reassumiu papel central nas 

discussões públicas. Neste contexto, a participação da comunidade e órgãos de comunicação 

assume um papel fundamental ao sucesso das intervenções urbanísticas. Até muito 

recentemente, os temas urbanos não frequentavam as páginas da imprensa, a não ser 

esporadicamente; hoje, há cadernos dedicados nos principais jornais aos temas da metrópole e 

seu desenvolvimento. 

As questões recolocadas pelo projeto da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré 

iluminaram a importância dos urbanistas à frente do processo de construção dos espaços 

urbanos, bem como relativizar o papel do mercado imobiliário na sua configuração. As 

discussões sobre estes temas ainda se encontram em aberto, há divergências, contestações e 

conflitos de interesses e pontos de vista. 

A escala de projeto proposta pelas novas Operações Urbanas, trouxe à tona a questão e a 

importância do Projeto Urbano, reinserindo-o no debate o público em geral, propiciando que o 

planejamento urbano deixasse de ser discutido apenas entre técnicos, arquitetos, urbanistas 

engenheiros e construtores. 
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A proposta da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré não foi completada, tampouco foi 

implantada ainda. Há muito a fazer e novas propostas estão sendo estudadas, entre estas, a 

avaliação ambiental que deve introduzir novos elementos.  Vale ressaltar que ao contrário do 

que ainda se supõe, negociações foram levadas adiante entre técnicos da SEMPLA e agentes 

de mercado imobiliário, sendo que o produto destas foi uma aproximação saudável entre essas 

forças, estando esses empreendedores inclinados à encontrar nas Operações Urbanas uma 

oportunidade de atuação, contrariando as expectativas de que as práticas conservadoras e 

arraigadas de ação da iniciativa privada jamais venham a ser modificadas.  A região de Vila 

Leopoldina e Jaguaré se mostrou atraente à ocupação por empreendimentos residenciais 

médios e de alto padrão, tendência esta que continua a se mostrar, ainda hoje. É natural que o 

mercado imobiliário prossiga em sua disposição de ocupá-la e transformá-la, mesmo diante do 

atraso da Operação Urbana, fato que se demonstrou verdadeiro.  

No entanto, diante do refinamento e detalhamento das propostas apresentadas pelo plano da 

OU, anteriormente apresentado, fica evidente que essa transformação da edilícia poderia ser 

acompanhada de uma qualidade de intervenção urbana desconhecida da atuação tradicional do 

mercado, trazendo à cidade a possibilidade de fazer do Projeto Urbano uma realidade.  

A atuação pública que se concretiza aplicando os instrumentos previstos no Estatuto da 

Cidade e consagrados no PDE de forma parcial, garantindo a negociação de índices e 

contrapartidas, mediante pagamento de outorga onerosa a partir de estoques realiza 

parcialmente o anseio de transformação induzida da cidade. Ao garantir retorno financeiro a 

partir da aplicação desses instrumentos e mecanismos, deixa de proporcionar uma 

transformação mais ampla e profunda do ambiente urbano, o que certamente também 

garantiria maior valorização de solo e dos imóveis, e ao mesmo tempo, criaria um ambiente 

de qualidade para as atividades cotidianas.  

O plano da SEMPLA previa também atuações relativas às infraestruturas, conexões e 

fragilidades ambientais, fatores certamente tão importantes quanto a reprodução de 

determinados padrões imobiliários para a valorização não somente financeira, mas de 

qualidade do ambiente construído. Os próximos capítulos analisarão a atuação do mercado 

imobiliário na área-alvo da OU em estudo, mostrando aspectos relativos à valorização e 

funcionamento e características de empreendimentos ali realizados, nesse intervalo de tempo 

entre a proposição da Operação Urbana e a atuação do mercado, induzida pela aplicação 

parcial dos recursos provenientes do mecanismo das OU.              
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CAPÍTULO 4: FATORES DE VALORIZAÇÃO DO SOLO URBANO E DINÂMICA 

DE MERCADO IMOBILIÁRIO NA ÁREA-ALVO DA OU VILA LEOPOLDINA-

JAGUARÉ 

Gilda Collet Bruna 

Paula R Jorge 

Eunice Abascal 

Volia Regina Kato 

Vladimir Fernandes Maciel 

Marcelo de Mendonça Bernardini 

 

Este capítulo analisa os fatores relacionados às transformações de usos em áreas das grandes 

cidades, submetidas à desconcentração industrial e mudanças nos padrões produtivos. 

Explicita ainda os mecanismos correntes a que a valorização de terrenos e imóveis se 

submete, suas lógicas intrínsecas e seu funcionamento, e como se expressam em áreas 

específicas da cidade, como na região em que se realizaria a OU estudada.  

Quanto às transformações produtivas e espaciais ocorridas em São Paulo, desde a década de 

1980 e que se relacionam às mudanças observadas nos distritos tradicionalmente industriais, 

como Vila Leopoldina e Jaguaré, pode-se dizer que o desenvolvimento urbano da cidade e 

Região Metropolitana de São Paulo se apoiou na industrialização, crescendo a altas taxas 

desde os anos de 1950 e 1960. A cidade se tornou um polo no estado.  Mas, a partir dos anos 

de 1970 a desconcentração industrial teve início, levando indústrias para outros locais no 

estado e fora dele.  

A globalização, trazendo a morte da soberania do estado (BAUMAN, 1999), influenciou toda 

a reestruturação urbana, construindo uma nova hierarquia sociocultural em termos mundiais. 

Deixa assim impactos “glocalizados” (neologismo, que define impactos globais no local), 

modificando tanto a coesão espacial como a oferta de emprego ou trabalho, com os APL 

(Arranjos Produtivos Locais) e a industrialização que vem sendo desenvolvida hoje. 

Observam-se áreas centrais em que ocorreu a evasão da indústria e se tornaram degradadas e 

outras áreas que se valorizaram, tais como aquelas intermediárias entre o centro e a periferia. 

A valorização dos terrenos é afetada positivamente também por outras variáveis entendidas 
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como amenidades, tais como proximidade de estações de trem e metrô, presença de áreas 

verdes, e zoneamento estritamente residencial (HERMAN; HADDAD, 2005).  

A pesquisa realizada para dar consistência a esta parte do trabalho mostra que a valorização 

do mercado se apoia numa combinação entre demografia favorável, crescimento econômico e 

mais crédito, como vem ocorrendo atualmente nas cidades brasileiras (NAPOLETANO, 

2010). Procura-se demonstrar que: a mão-de-obra especializada e a existência de amenidades 

que essas áreas urbanas oferecem, tais como serviços de que são exemplos cinemas, museus, 

cultura em suas várias formas, afetam a valorização imobiliária; bem como os avanços da 

tecnologia da informação acabam afetando a localização industrial, devido também ao menor 

custo de transporte (BIDERMAN, 2001). Pode-se dizer que a valorização de solo e imóveis é 

fator dependente da área em que se encontram ser bem servida de acessos, transportes e 

serviços, que são atraídos em função da presença de densidades demográficas crescentes.  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Nos anos de 1950 e 1960, a cidade de São Paulo cresceu a altas taxas. Foi nesse período que a 

indústria se desenvolveu destacando-se a automobilística, levando à configuração de regiões 

altamente industrializadas como a do ABC paulista. O município de São Paulo, 

especificamente teve configuradas suas áreas industriais, principalmente ao longo das 

ferrovias que cortam a cidade. 

Também foi nesse período que a Região Metropolitana se configurou, mostrando uma 

urbanização contínua entre os municípios e industrialização crescente. A oferta de emprego e 

renda na região redirecionaram a migração interna -  rural-urbana, como de pequenas cidades 

para cidades maiores, contribuindo para a atração metropolitana e assim, para a consolidação 

da metrópole. No ano de 1965 foi criada a Região da Grande São Paulo, a partir de que foi 

possível estudar as condições urbanas e de desenvolvimento, como a região polarizadora no 

Estado de SP. Até 1973 a metrópole crescia e se destacava como uma grande aglomeração 

urbana no estado e no país. Foi nesse ano que o governo federal institucionalizou com a Lei 

Federal complementar nº 14 /1973, as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. E com a Lei Federal 

complementar nº 20/1974 foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro. 



116 
 

Essa grande região passou a atuar como metrópole nacional, pois sua influência em termos de 

serviços urbanos como saúde e educação, oferta de emprego industrial e também de comércio 

e serviços se destacava; bem como a existência de acessos ferroviários e rodoviários, 

principalmente; e infraestrutura de saneamento, transporte e energia, sendo estes importantes 

fatores de atração da região. Também foi nessa época que o planejamento urbano e regional 

se fortaleceu e passou a ser necessário para controlar o desenvolvimento daqueles serviços 

comuns aos municípios metropolitanos. 

As muitas transformações por que a Região Metropolitana passou, iniciando-se ainda nos 

anos de 1970 tiveram forte impacto no uso e ocupação do território. O planejamento urbano 

procurou então controlar e normatizar o uso e a ocupação do solo na metrópole industrial, 

principalmente visando ao controle de sua poluição, primeiramente pela Lei de Zoneamento 

de 1972 (Lei no. 7.805/72) e depois por meio do zoneamento industrial de 1978 (Lei n° 

1.817/78), em que as indústrias consideradas poluentes, por força desse zoneamento foram 

consideradas não-conformes, em termos de uso do solo. Ou seja, podiam continuar em sua 

localização, mas não podiam se expandir e aquelas consideradas poluentes tiveram que se 

trasladar para outros locais. Assim sendo, pode-se dizer que se criou uma força de expulsão da 

indústria da região metropolitana. Certamente outras condições também contribuíram para 

essa desconcentração industrial, seja a própria revolução tecnológica que transformou os 

processos industriais, por exemplo, com a substituição da mão-de-obra por máquinas (robots), 

seja com a modificação de todo o processo de produção propriamente dito, ou ainda com a 

forte sindicalização da força de trabalho.  

Estas modificações na forma de ocupar o território impactaram a estruturação da Região 

Metropolitana, principalmente nas últimas décadas do século XX e início deste milênio.  No 

entanto, a metrópole de São Paulo continua atraindo atividades produtivas por sua economia 

de escala, e por sua organização e economia regional. Essa economia também sofre influência 

da globalização, sob impacto de que os mercados nacionais perdem sua independência, 

passando a se sujeitar à globalização. E esse fenômeno interfere na região, e no âmbito local 

implica por vezes em prejuízos, como desemprego, pois estes ganharam maior dependência 

das empresas multinacionais. Estas se dispersam no território global, funcionando como nós 

de distribuição e fluxo de capital, que é operado nos mercados financeiros mundiais, impondo 

suas leis, sendo movido por forças praticamente anônimas, como diz Zigmunt Bauman 

(1999).  
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O que implica a morte da soberania do Estado, que não mais domina o equilíbrio econômico, 

na medida em que não têm recursos financeiros para administrar seu desenvolvimento, 

tornando-se frágeis, com a ausência de poder. Segundo Bauman (op. cit., p. 78), ocorre hoje 

“[...] um processo de reestratificação mundial, no qual se constrói uma nova hierarquia 

sociocultural em escala planetária” [...] e pode-se então “falar em glocalização [...] que a 

inquebrantável unidade entre as pressões globalizantes e locais”. Seguindo esta linha de 

pensamento, pode-se dizer que nesse contexto de transformações até então explicitado, as 

Operações Urbanas são mediações entre o Estado e a iniciativa privada, cabendo à parceria 

entre ambos a gestão e a produção do espaço urbano. Operações Urbanas são, por assim dizer, 

meios para que o Estado não tenha que arcar sozinho com transformações territoriais e 

urbanas, e ainda poder conduzir a ação de empreendedores, quem, certamente, detêm as 

possibilidades econômico-financeiras para fazer cidade.  Muitas áreas-alvo de OU, no 

entanto, são produtos de esvaziamento e mudança de usos, disponibilizando áreas e edifícios 

em degradação, que estão à espera de intervenções.  

Há assim modificações territoriais que são produto de fatores globais e outras locais, ou seja, 

intrapaíses e suas regiões. Nessa mudança, destacam-se as relativas à concentração industrial 

tipicamente fordista e verticalizada, ou seja, em que todas as partes do produto são produzidas 

na mesma empresa e na mesma localização. Sendo assim, na sociedade pós-fordista o 

processo produtivo sofre spin-off, ou seja, a diáspora de funcionários especializados que 

passam a comandar várias novas pequenas e médias empresas, cada qual cuidando de 

determinado componente da produção, - por isso chamada produção just in time –que na hora 

aprazada, contribuem para formar o produto final. Essa produção flexível acaba tendo maior 

influência no mercado, pelas inovações que incorpora e pela sinergia que gera entre as firmas 

que atuam nesse processo, ganhando agilidade na sociedade globalizada (GALVÃO, 2000, 

apud Bruna et al., 2006). É possível apontar casos no país, de governos locais estarem 

capitaneando o desenvolvimento sustentável baseados na parceria de inovação e difusão 

tecnológica como importantes meios para uma nova estratégia de sustentabilidade. 

Nas últimas décadas, o território da cidade de São Paulo demonstra sofrer consequências 

dessas transformações produtivas, fruto de a indústria paulista vir se desconcentrando 

regionalmente. As políticas do governo federal também influenciaram neste movimento e 

direcionaram plantas industriais para regiões mais periféricas, sobremaneira os investimentos 

industriais mais diretamente relacionados com os recursos naturais. Como já mencionado, o 
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governo federal também atuou na política restritiva de localização industrial, para a Região 

Metropolitana e o Município de São Paulo, políticas essas de iniciativa federal e estadual. 

Dentre essas políticas destacam-se aquelas relacionadas à interiorização do desenvolvimento, 

lideradas por financiamento de infraestrutura energética, de saneamento, de apoio social e da 

malha viária. Também os municípios fora da Região Metropolitana adotaram a política de 

incentivos ficais, oferecendo às indústrias dez ou mais anos de isenção de impostos 

municipais, ou ainda criando distritos industriais e outros tipos de concessões. A política 

econômica federal também incentivou transformações na agricultura e agroindústria, 

buscando aumentar a exportação, ou ainda desenvolver fontes energéticas alternativas como 

aquela do Proálcool, estimulando a formação de indústrias produtoras de máquinas e 

equipamentos. O desempenho dessas áreas industriais no interior do estado pode ser 

associado às zonas industriais que ocorreram em várias cidades e regiões se beneficiando 

daqueles incentivos acima mencionados. A Região Metropolitana de São Paulo foi a que 

sofreu maior desconcentração industrial, perdendo 8,1% de participação no emprego 

industrial do país entre 1986 e 1997. E a participação do PIB da região sudeste do Brasil, no 

total nacional caiu entre 1970 e 1985, daí mantendo-se estável até 1997 (BRUNA etal. 2006).  

Em vários países, esse novo processo de produção industrial flexível, conta com parcerias 

entre o setor público e o privado, levando a formas de organização em que se realiza a 

concentração de empresas de um mesmo setor em determinado território em que desenvolvem 

suas inovações tecnológicas; em geral essas inovações ocorrem em uma mesma cadeia 

produtiva ou em cadeias produtivas complementares. Desse modo é que se formam os 

conhecidos Arranjos Produtivos Locais (APL), que imprimem por vezes, suas características 

na coletividade local, procurando manter e especializar os investimentos nesse território, com 

integração econômica e social (CAPORALLI E VOLKER, 2004, apud Bruna et al., 2006). 

Estimula-se assim a colaboração inter empresas e instituições públicas, aumentando assim a 

atração de investimentos e fortalecendo suas atividades. Observa-se também que é importante 

essa concentração em determinada porção do território, pois imprime uma coesão espacial e 

pode estar de acordo com o controle do governo local, por meio do planejamento urbano, 

gerando treinamento e capacitação para resolver problemas locais. A concentração de plantas 

industriais em outras áreas da cidade vem contribuindo para disponibilizar terrenos nas áreas 

originalmente atreladas à indústria; oferece assim, oportunidade atraente a empreendedores, 

que nelas se dedicam principalmente a realizar edifícios residenciais verticais de médio e alto 
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padrão, demanda fortemente sustentada desde as favoráveis condições macroeconômicas 

experimentadas desde 2007 e a necessidade de expansão de residências, em São Paulo.  

Segundo Ciro Biderman (2001), com o desenvolvimento da revolução industrial, as 

aglomerações perderam força nos grandes centros urbanos, pois a tecnologia da informação 

permite que o custo de transporte tenda a zero, anulando o fator atrativo da concentração de 

empreses e atividades em um mesmo local. Este autor afirma também que a indústria vem 

perdendo força mundialmente, ainda que no Brasil esse processo seja mais lento. E os dados 

confirmam essa análise, pois o emprego na Indústria de Transformação passou de 23% em 

1980 para 19% em 1991. Some-se a isto o fato de que as empresas vêm se deslocando e 

evadindo das grandes cidades, à procura de obter vantagens com custos da terra menores. 

Assim é que se a mão-de-obra no Brasil cresceu 1,6%, no caso das regiões metropolitanas foi 

somente de 0,4%. Por isto é que as regiões metropolitanas vêm se tornando eminentemente 

terciárias, isto é, acabam tendo este setor como sua principal atividade econômica e de maior 

atração, destacando-se os serviços produtivos. Por essas razões, entende-se que serviços e 

habitação são atividades complementares e necessárias, no atual cenário das Regiões 

Metropolitanas. 

Estes movimentos de população e de serviços produtivos, concentrando-se, têm um grau de 

interação elevado, de um lado, e de outro as mega cidades concentram a força especializada 

de trabalho, pois os serviços produtivos necessitam desses trabalhadores. Estes, segundo 

Biderman (2001), preferem situar-se nas grandes cidades, para minimizar o risco de 

desemprego. A partir de 1991, a proximidade dos clientes deixou de ser fator relevante para a 

localização das empresas; tal como foi na década de 1980, talvez porque os custos dos 

avanços da tecnologia de informação decresceram, enquanto que o custo do transporte para os 

fornecedores ainda é consequência da concentração representada pelas grandes cidades 

(BIDERMAN, 2001). Este autor destaca que nas regiões metropolitanas a mão-de-obra tem 

crescido numa taxa média similar à média nacional, bem como as microrregiões – entre 100 

mil e 500 mil habitantes - crescem a uma taxa semelhante à média nacional. Já as 

microrregiões com mais de 500 mil habitantes crescem a uma taxa muito superior à média 

nacional e as microrregiões menores vêm perdendo população.  

Desse modo, observa-se que há migração da indústria para regiões menores; isto que ocorre 

em praticamente todos os países, embora a participação da indústria na produção não tem se 

alterado o que pode significar que a produtividade industrial vem aumentando. A 
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produtividade dos serviços tem se mantido praticamente constante, conforme dados de 

Biderman (2001).   

No Brasil, a desconcentração industrial levou à formação de novas áreas industriais no 

interior dos estados, como os APL (Arranjos Produtivos Locais). E, pode-se dizer que a 

produção industrial torna-se geograficamente móvel (Bruna et al., 2006), não precisando mais 

se localizar nas áreas centrais. Também na periferia das metrópoles o trabalho é mais barato e 

pode ser contratado período integral, enquanto o pessoal mais especializado vem sendo 

contratado em tempo parcial, ou mesmo atuando como consultor, o que resulta em uma 

produção mais barata. Destaca-se assim que a produção industrial se tornou geograficamente 

móvel. As áreas urbanas centrais se deterioraram com a saída das indústrias para outras 

localizações. Grandes vazios urbanos foram assim se formando e era preciso que as empresas 

se reorganizassem para poder fazer frente à concorrência e serem produtivas. 

Ora, as metrópoles ficaram então com grandes vazios urbanos, como aqueles ao longo da orla 

ferroviária em São Paulo e áreas centrais degradadas, cujos terrenos perderam valorização. E 

o setor imobiliário passou então a trabalhar com as novas periferias que atraíram a população 

de renda média e alta. As áreas intermediárias entre o centro desvitalizado e a periferia 

ganharam em termos de atração de mercado com a valorização de seus terrenos. Essa 

valorização dos terrenos é afetada também por outras variáveis como proximidade de estações 

de trem e metrô, presença de áreas verdes, e zoneamento estritamente residencial que 

aumentam a valorização do imóvel residencial, como afirmam Herman e Haddad (2005). 

Segundo esses autores, o consumo na dimensão espacial incorpora aspectos específicos que se 

relacionam com a satisfação das pessoas em cada tipo de localização. Essa satisfação 

incorpora também bens não-materiais, como aspectos gerados pelo ser humano, por exemplo, 

o trânsito ou a poluição, recreação e segurança, que refletem a qualidade de determinada área 

urbana. 

Nesse sentido, segundo Herman e Haddad (2005), as transformações do espaço físico urbano 

trazem como consequência modificações no preço das residências ou terrenos, pois 

modificam as condições e equipamentos voltados ao bem-estar da comunidade em questão. 

As políticas públicas ou ações privadas que impactam na cidade, também alteram essa 

valorização imobiliária. É que fazem parte desse pacote de compra, nesses casos, também o 

habitat em que o imóvel se insere, ou seja, a vizinhança acaba interferindo na qualidade do 

imóvel, afetando então seu preço de locação. Assim as amenidades também influem nesse 
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valor. Ora, como estimar esses valores? Em geral, em economia urbana esses valores são 

estimados por meio do cálculo da distância ou proximidade a essas amenidades urbanas, 

como por exemplo, quão próximo é um lançamento residencial de um parque ou área verde.  

É por isso que algumas áreas se valorizam mais intensamente atraindo outros 

empreendimentos similares, como ocorre com a presença do Parque Villa Lobos nas 

imediações da área-alvo da Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré. Pode-se demarcar 

assim, essas áreas que se desenvolvem por força do mercado formal, cuja infraestrutura 

urbana e de serviços tem eficiência comprovada. Como exemplo tem-se do lado leste da 

marginal do rio Pinheiros, um Shopping Center, dois hipermercados, parque público, ruas 

ajardinadas e vias arteriais que imprimem valor à área. Observe-se a Imagem4.1. 

 

IMAGEM4.1: Vista Aérea do Perímetro da Operação Urbana e sua Vizinhança. 

Fonte: Googlemaps 

Na parte oeste da marginal do rio Pinheiros, encontra-se a antiga área industrial e a favela do 

Jaguaré. Nesse sentido, observa-se que empreendimentos urbanos formais encontram maior 

dificuldade de se instalar nessa área, pois os serviços urbanos e mesmo a própria infra-

estrutura são precários, como se mostra Imagem4.2 abaixo. 
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IMAGEM 4.2 - Favela Jaguaré, com destaque para as construções informais e Habitação Social provida pela 

Prefeitura de São Paulo.  

Fonte: Google Earth (modo Street View). Acesso em: 15 de maio de 2011. 

 

4.2 MERCADO IMOBILIÁRIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

Numa primeira aproximação, Napoletano (2010) registra que o Instituto Ibope Inteligência 

processou uma ampla pesquisa para a revista Exame. Esta mostrou que “[...] os motores do 

mercado são a combinação entre demografia favorável, crescimento econômico e mais crédito 

[o que] explica o aumento recente da demanda por casas, apartamentos e escritórios no país” 

(v. 971, nº 12, p. 26, Ano 44, junho de 2010).   

Analisando-se os dados apresentados por Napoletano (2010), observa-se que com referência à 

demografia, a pirâmide social do país está se transformando ao se demonstrar o aumento da 

população de mais de 30 anos. Nessa idade, as novas famílias começam a procurar casa e 

apartamentos, e a população vivendo em áreas urbanas aumentou de 75% em 1990 para 85% 

em 2010. Já a demanda de escritórios foi associada ao crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB), e verificou-se que a renda mais elevada da população acaba redefinindo a camada que 

procura comprar imóveis: Classe A e B – 11,7% em 2004 e 15,6% em 2009; Classe C – 

47,6% em 2004 e 53,6% em 2009; Classe D e E – 40,7% em 2004 e 30,8% em 2009.  
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Também a oferta de crédito é importante, pois a compra está associada à disponibilidade de 

financiamento, visualizando-se que o financiamento tradicional que em 2005 abrangia 5% 

passou a, 34% em 2009; enquanto que o financiamento com recursos da Caixa Econômica 

que em 2005 era de 0%, em 2009 passou para 47%. Desse modo o investimento na casa 

própria passou a contar com financiamento de longo prazo, mostrando com isso que o 

mercado está emitindo um sinal de vitalidade proveniente do mercado imobiliário.  

No gráfico 1 abaixo, pode-se verificar o crescimento real do crédito imobiliário a partir de 

2003. Desse modo, o crédito é que  viabiliza os novos lançamentos imobiliários, como é 

visível no caso da região da Vila Leopoldina e Jaguaré. Entre 2001 e 2006, praticamente a 

região ficou sem nenhum investimento imobiliário; já a partir de 2007, os investimentos 

imobiliários ali se disseminaram, mostrando uma forte expansão imobiliária em andamento, 

conforme se pode constatar mediante os dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos 

Patrimoniais). Esta movimentação imobiliária pode ser comprovada pelo Gráfico 1 a seguir, 

que representa esses lançamentos junto à Rua Carlos Weber. 

GRÁFICO 

4.1 – Evolução do crédito destinado à habitação (em R$ mil). Fonte: Banco Central do Brasil (2010). Nota: 

valores reais deflacionados pelo IGP-DI da FGV (elaboração própria) 

 

R$ 0.00

R$ 20,000.00

R$ 40,000.00

R$ 60,000.00

R$ 80,000.00

R$ 100,000.00

R$ 120,000.00

R$ 140,000.00

R$ 160,000.00

Ja
n-

00

M
ay

-0
0

S
ep

-0
0

Ja
n-

01

M
ay

-0
1

S
ep

-0
1

Ja
n-

02

M
ay

-0
2

S
ep

-0
2

Ja
n-

03

M
ay

-0
3

S
ep

-0
3

Ja
n-

04

M
ay

-0
4

S
ep

-0
4

Ja
n-

05

M
ay

-0
5

S
ep

-0
5

Ja
n-

06

M
ay

-0
6

S
ep

-0
6

Ja
n-

07

M
ay

-0
7

S
ep

-0
7

Ja
n-

08

M
ay

-0
8

S
ep

-0
8

Ja
n-

09

M
ay

-0
9

S
ep

-0
9

Ja
n-

10

Valores Reais Valores Nominais



124 
 

 

IMAGEM 4.3 - Foto da Rua Carlos Weber. Em destaque as construções verticais. Fonte: Google Earth (modo 

Street View). Acesso em: 15 de maio de 2011.  

 

Conforme Napolitano (2010), esta pesquisa apresenta a relação de imóveis novos em São 

Paulo e mostra como resultado um mercado mais valorizado em Alto de Pinheiros, Jardim 

Paulista, Moema e Pinheiros e Itaim Bibi, comparando  com outros distritos, que dispõem de 

bairros semelhantes em termos de renda e perfil imobiliário. Com relação a imóveis usados, 

destaca-se ainda Alto de Pinheiros e Jardim Paulista como bairros mais valorizados. No 

entanto, a pesquisa mencionada destacou que o preço médio do m2 é de R$ 7.000,00 em 

média na cidade, sendo que os valores mais altos são superiores a R$ 12.000,00 o m2. A 

pesquisa registra ainda o preço médio das salas comerciais: preço médio – imóveis novos de 

R$ 7.835,00 o m2; imóveis usados R$ 5.385,00. Os mais caros são os da Av. Paulista – novos 

R$ 16.471,00 o m2 e usados, no Jardim Europa, de R$ 14.011,00  o m2. Os mais baratos 

novos R$ 3.023,00 se localizam no Bom Retiro e usados R$ 1.061,00 na República.  

A renda familiar média em São Paulo é de R$ 4.870,00. Como se pode observar, há variações 

no preço do metro quadrado nos diferentes bairros metropolitanos. Por isso, o preço médio do 

metro quadrado construído na região de Vila Leopoldina e Jaguaré não difere estatisticamente 

da média dos valores para a região metropolitana, ou seja, há outras zonas de valorização e 

vetores de expansão imobiliária. A Tabela 4.1 mostra o preço médio do metro quadrado 
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construído na Vila Leopoldina-Jaguaré que é estatisticamente igual ao da região metropolitana 

de São Paulo como um todo. 

TABELA 4.1 – TESTE DE IGUALDADE DE MÉDIAS (PREÇO DO M² DE ÁREA ÚTIL 

CONSTRUÍDA) – assumindo-se diferentes variâncias. * Embora haja diferença de R$ 238,26, ela é 

estatisticamente irrelevante. 

 Estatística 

t 

Graus de 

Liberdade 

Significância 

(bicaudal) 

Diferença 

Média * 

Erro 

Padrão da 

Diferença 

95% Intervalo de 

Confiança 

      Lower Upper 

Preço 

do m² 

1.343 171.760 0.181 238.26248 177.37727 -

111.85750 

588.38246 

Fonte: ?????. 

 

Mas, como analisar esses dados? Como associá-los as transformações no uso e ocupação do 

solo, zoneamento e amenidades urbanas? 

 

4.3 ANÁLISE DOS USOS DO SOLO E AMENIDADES 

Observa-se que nas periferias metropolitanas o valor da terra é menor, posto que estas 

oferecem poucas amenidades, com exceção daquelas destinadas a famílias de renda média e 

alta. As áreas centrais degradadas e expressivos vazios urbanos, formados pela saída das 

indústrias apresentam relativamente baixo valor da terra. Essas áreas demandam esforços do 

poder público para sua revitalização. A expansão da periferia formando novos fragmentos de 

áreas produtivas, ao oferecerem trabalho e renda favorecem o aumento do valor da terra nas 

imediações, na medida em que a população urbana é atraída pelo potencial de oferta de 

trabalho.  

Nos Estados Unidos transformações produtivas geraram também novas áreas urbanas, como 

ocorrido com o incentivo aos subúrbios após a 2ª Grande Guerra, levando ao desenvolvimento 

da industria da construção de habitação (DUANY, PLATER-ZYBERK & SPECK: 2000). 

Esses novos mercados de habitação atraíram a população para zonas de habitação uni 

familiar, atraindo também áreas comerciais e parques industriais e de pesquisa. Nesses casos o 

[s1] Comentário: Falta 
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uso do automóvel aumentou e houve diminuição de terras para agricultura e florestas.  Esse  

processo  exemplifica a formação do subúrbio de classe média e alta, fenômeno que se faz 

acompanhar de degradação das áreas centrais. Os valores dos imóveis se associam ao mesmo 

tempo com a valorização dos novos subúrbios e  com a depreciação das áreas centrais. 

Segundo Biderman (2001), a existência de universidades e empresas de alta tecnologia nas 

grandes cidades gera a necessidade de mais mão-de-obra especializada, e a presença destas 

pessoas se relaciona também às amenidades que tais áreas urbanas oferecem cinemas, museus 

e atividades de cultura, em suas várias expressões. Esses fatores são determinantes para a 

valorização imobiliária, sendo que os avanços da tecnologia da informação afetam também a 

localização industrial, devido ao custo menor de transporte.  É preciso ainda que a riqueza que 

as amenidades significam não se anule mediante as deseconomias próprias da aglomeração 

urbana, como poluição, congestionamentos, dentre outras.  Um pequeno congestionamento 

pode ser sintoma de vitalidade comercial e produtiva, por exemplo, enquanto que um 

congestionamento demasiado grande pode repelir a população e a formação de empresas.  

A tecnologia da informação também possibilita que as empresas não mais necessitem apenas 

de contato pessoal, da forma como os serviços bancários que podem ser acessados por 

Internet e banco 24 horas. Desse modo as vantagens locacionais se modificam e o trabalho 

pode se realizar em outra cidade, ou o lazer  pode ser alcançado via computador. Com isso, 

verifica-se uma mudança completa nas vantagens da aglomeração. Mas, de outro modo, pode 

ser que esse encontro via Internet gere necessidade de interação pessoal, não reduzindo assim 

deslocamentos e viagens, locais, nacionais ou internacionais.   

Há certas atividades que necessitam do encontro para acontecer devidamente; entre estas, é 

exemplo o processo de aquisição de um imóvel: é preciso visitar o local, avaliar as 

amenidades oferecidas, o espaço construído e a criação de determinado ambiente de conforto.  

Isso tudo depende da presença e ação comportamental, pois é preciso descortinar os atributos 

intangíveis do espaço urbano e sua influência no valor do imóvel. 

As singularidades das avenidas e ruas têm também influência na valorização do imóvel, bem 

como os tipos de usos do solo e respectivas legislações de zoneamento, assim como 

exigências legais ambientais. Por exemplo, áreas residenciais apresentam incompatibilidade 

com usos industriais incômodos, ou com os serviços especiais de atacadistas que requerem 

acessos de grandes caminhões, trepidação de máquinas e geração de ruído urbano. Essas 



127 
 

variáveis influem na valorização do imóvel, sendo que em casos extremos, alguns países 

como a Holanda lançam mão de projetos e dispositivos para direcionar o som para longe da 

cidade, ou isolar ruídos e manter a climatização dos interiores. 

Um ponto controverso é aquele relacionado à independência do setor de serviços e 

programação de amenidades para habitações de interesse social. Deve-se considerar que um 

programa de transporte público não prescinde de contar com projetos de áreas de 

estacionamento, ou mesmo a implantação de um parque de lazer e recreio que amenize  a 

excessiva concentração de determinada atividade, contribuindo para elevar a qualidade local 

ambiental. 

Maciel (2009) destaca que os preços da terra não constituem bancos de dados sistemáticos, 

mas precisam ser levantados a partir de pesquisas de campo. Pode-se fazer uma estimativa dos 

preços da terra por meio dos preços das residências, como fez Biderman (2001) ao usar dados 

da Empresa Brasileira de Estudos Patrimoniais (Embraesp) para registrar o preço dos 

empreendimentos residenciais.  

São dados empíricos transportados para um Sistema Geográfico de Informações, como mostra 

o Mapa 4.1: Representação Georreferenciada de Lançamentos Imobiliários na região 

metropolitana de São Paulo. Por meio desta abordagem é possível representar a qualidade ou 

cultura de determinada área da cidade, interferindo no valor da terra. Essas análises não levam 

em conta o mercado informal ou mesmo o mercado de revenda e podem se referir também às 

amenidades e seus impactos. 
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MAPA 4.1 - Representação Georreferenciada de Lançamentos Imobiliários na Região Metropolitana de São 

Paulo. Fonte: Embraesp e Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público CEPESP-FGV). 

Elaboração própria 

 

4.4 O SETOR IMOBILIÁRIO E A VALORIZAÇÃO DA TERRA: A OUC VILA 

LEOPOLDINA-JAGUARÉ 

Para analisar a valorização da terra consideram-se os elementos acima mencionados, para 

fazer as primeiras reflexões sobre as proposições da Operação Urbana Consorciada Vila 

Leopoldina-Jaguaré- (OUC), alvo da presente pesquisa.  

OUC é um instrumento urbanístico previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de 

julho de 2001), que prevê um conjunto de ações articuladas entre um plano a ele associado e a 

atuação do mercado imobiliário. Associa ainda à transformação urbana, no interior de 

perímetros definidos pela OU, ao potencial de valorização ambiental. Também influem nessa 

valorização terrenos frutos de negociação entre interesses de capitalização das construtoras e 

de crescimento econômico da indústria da construção civil e interesses do poder público, a 

saber, de transferir parte dos rendimentos a obras de infra-estruturas e outras.  
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Assim sendo, observa-se que a capitalização está focada na realização de empreendimentos 

imobiliários, no interior dos perímetros da OU. Estes são voltados às classes sociais mais 

favorecidas, devendo resultar ainda na aplicação dos resultados financeiros da compra do 

potencial construtivo, em construção direcionada para faixas de renda socialmente mais 

baixas, ação prevista pelo Projeto Urbano que acompanha a Operação Urbana. Deve-se 

observar que Projeto Urbano é bem mais amplo do que tão somente atendimento a 

necessidades de estratos diferenciados, mas uma ação de desenho e planejamento que visa dar 

a uma área-alvo qualidades ambientais e de atividades e usos, capaz de propiciar a essas áreas 

outra configuração. O Projeto Urbano resulta ainda na ocupação das áreas esvaziadas, 

propondo um desenho que articule novos usos e ocupação, relacionando esses espaços com os 

espaços públicos. Desse modo, o poder público como gestor de políticas urbanas coordena e 

propõe as ações que serão realizadas pelo setor privado, envolvendo moradores e usuários 

daquele espaço urbano, de modo a alcançar maior qualidade urbana com valorização 

ambiental.  

Assim, em outras palavras, OUC (como chamada no Estatuto da Cidade) consiste em um 

plano proposto pelo poder público que procura englobar e articular-se a lógica do mercado 

imobiliário, embora normatizando o comportamento deste mercado, realizando um projeto de 

natureza urbanística, que parte das peculiaridades do ambiente hoje.  A OUC Vila 

Leopoldina-Jaguaré foi delimitada pelo Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo. 

Seu perímetro engloba antigas indústrias e o CEAGESP na Subprefeitura da Lapa, como 

ilustrado no Mapa 4.2, em que se pode observar o perímetro da OUC e mais 500 metros em 

seu entorno (em vermelho) onde estão plotados os lançamentos residenciais, desde 1985. 
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MAPA 4.2 - Perímetro da OUC e lançamentos residenciais. Fonte: Elaboração própria por meio dos dados da 

Embraesp e Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público (CEPESP-FGV) 

 

Pode-se dizer que esta região da Lapa (gerida pela Subprefeitura da Lapa) sofreu 

transformações urbanas devido à desconcentração industrial, conforme mencionado 

anteriormente, resultando em antigas instalações industriais abandonadas e áreas que 

apresentam degradação ambiental, que podem ser recuperadas pelo aquecimento do setor 

imobiliário naquela área da cidade. Ora, como esta área se esvaziou em termos de uso e de 

ocupação do solo, o projeto OUC de 2003/04 propõe o adensamento habitacional de acordo 

com determinados gabaritos. Este busca assim esse adensamento inclusive na área hoje 

ocupada pela CEAGESP (Central de Abastecimento Geral de São Paulo) e em seu entorno, 

propondo ainda a remodelação do sistema viário, com a execução de pontes e viadutos, 

ligando partes específicas daquelas áreas urbanas, áreas verdes e parques, bem como destina 

projeto com a finalidade de solucionar os dramáticos problemas de enchentes hoje 

experimentados.  
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O Projeto Urbano proposto pela equipe técnica da SEMPLA procura, portanto, remodelar a 

cidade favorecendo e remodelando acessos, com a finalidade de melhor distribuir o fluxo de 

veículos, e com essas ações, oferecer outra qualidade ambiental, dispondo de lazer e serviços. 

Prevê também modificar essa qualidade propondo novas formas de parcelamento e ocupação 

do solo no perímetro recortado, conforme previsto pela Prefeitura Municipal de São Paulo / 

SEMPLA- Secretaria Municipal de Planejamento (2003), e conforme o Plano Diretor 

Estratégico (Lei Municipal nº 13.340 de 2002). Ao redesenhar a área, o Projeto Urbano 

articulado à OUC em estudo dispõe sinergicamente da relação entre infra-estruturas, serviços, 

habitação, comércio e espaços públicos, conduzindo ou normatizando a valorização da terra e 

atendendo interesses, tanto do mercado imobiliário como daqueles provenientes de demandas 

da sociedade. Essa função de equilíbrio dos interesses diversificados, sem deixar de atender à 

valorização da terra define o caráter prioritário da regulação pública. Esta coloca a dimensão 

privada dos interesses de mercado (e corporativos) à disposição da natureza pública 

articuladora dos objetivos físico-territoriais, sócio-ambientais e econômicos, de modo a 

potencializar o poder transformador e redistributivo dessa Operação Urbana. 

Segundo o Edital de tomada de preços Nº 03/03/SEMPLA (2003) para a elaboração de Plano 

de Referência para a Intervenção e Ordenação Urbanística, de modo a subsidiar a formulação 

de Lei para a Operação Urbana Vila Leopoldina-Jaguaré, pode-se destacar entre os 

instrumentos urbanísticos utilizados para tornar a OU prevista uma OUC, a inclusão de ZEIS 

3 (áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados, situados em áreas 

dotadas de infra-estrutura, destinadas à implantação de HIS – Habitação de Interesse Social), 

de ZEPEC (Zona Especial de Preservação Cultural) e outras definições de zoneamento de 

usos.  

Destaca-se que nas ZEIS deve-se aplicar o percentual de HIS (Habitação de Interesse Social) 

fixado em lei específica da Operação Urbana, com recursos provenientes dessa OUC; devem 

ainda ser utilizados os parâmetros e índices estabelecidos para as ZEIS. Nessa área da OUC 

destaca-se o sistema viário, pois a área é cortada pelas marginais e pelos rios Pinheiros e Tietê 

que são articuladores de transporte e que, associados à ferrovia podem atuar para valorizar o 

preço da terra e dinamizar o mercado imobiliário. Deve-se frisar que o Projeto Urbano prevê 

nova articulação viária, criando um sistema de ligações que define novas vias, parques, 

passarelas, terminal intermodal e transposições do rio, beneficiando o município e não apenas 

a região de intervenção. Tal remodelação viária e de equipamentos urbanos certamente 
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contribuiria também para mudar os valores de solo e imobiliários, na região (SEMPLA, 

2004). Essa articulação viária e sua relação com o preço dos imóveis (que incorpora o preço 

da terra) pode ser observada no Mapa 4.3: Estruturas Viárias e Gradiente de Diferença de 

Preços em Relação à Média da Região Metropolitana. Percebe-se que se encontra maior preço 

imobiliário no perímetro do centro expandido e nos prolongamentos das principais vias 

estruturais (radiais). Destaca-se que o perímetro da OUC se encontra justamente nessa área de 

maior valorização (mancha violeta). Ao se afastar dessa zona de maior infra-estrutura viária, 

os preços decaem sistematicamente (manchas de tonalidades do marrom ao verde). 

 

MAPA 4.3 - Estruturas Viárias e Gradiente de Diferença de Preços em Relação à Média da Região 

Metropolitana. Fonte: Elaboração própria por meio dos dados da Embraesp e Centro de Estudos de Política e 

Economia do Setor Público (CEPESP-FGV). 

 

As restrições encontradas para essa valorização dizem respeito ao transporte de carga e fluxo 

de veículos pesados, que mereceram atenção de projeto para minimizar essa restrição (a OUC 

prevê a saída da CEAGESP da área e sua transferência para o Rodoanel metropolitano), 

solucionando o problema com o desvio desses fluxos, de modo que só adentrem à cidade 

veículos de menor porte.  
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Em contraposição a OUC pode atuar como ação potencializadora de valorização da terra, e 

para uma ocupação mais intensa da área que hoje é escassamente ocupada, pois o Projeto 

Urbano que a acompanha dispõe de modo mais equilibrado os serviços e equipamentos 

(amenidades), fatores dessa valorização. Também atuam para essas condições positivas a 

proposição de mais opções para a travessia dos rios Tietê e Pinheiros, também previstas, 

atendendo às demandas da própria área, mas também de conexão com outros locais, alguns 

destes próximos e já bastante valorizados, como Alto de Pinheiros. Nesse aproveitamento as 

boas soluções devem optar por direcionamento de fluxo e para a oferta de estacionamento de 

veículos, bem como para o atendimento de pedestres. Destacam-se assim as linhas da CPTM 

para atender a uma demanda maior de passageiros, complementada por serviços de transporte 

coletivo de média e alta capacidade, respectivamente, ônibus e metrô. Por essa mesma razão, 

por funcionar como fator de valorização da terra, a OUC é também um mecanismo de 

compensação, prevendo aplicação de recursos para a construção de HIS em ZEIS, 

equilibrando a oferta de usos mistos nas áreas de Operação Urbana. 

No Gráfico 4.2 observam-se as Áreas de Preço do Metro Quadrado de Área Útil Construída, 

que há áreas valorizadas no entorno, tanto por vias de tráfego como amenidades e serviços 

urbanos, cujo preço do metro quadrado é relativamente baixo, pois a região passa por um 

processo de transformação do uso do solo. Ou seja, a região se mostra como apelo de 

mercado.  
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GRÁFICO 4.2 - Áreas de Preço do Metro Quadrado de Área Útil Construída. Fonte: Elaboração própria por 

meio dos dados da Embraesp e Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público (CEPESP-FGV). 

 

Atente-se que a valorização dessa área demanda solução para questões como: vias locais com 

vários retardamentos; a necessidade de atenção à Avenida Cerro Corá com condições 

precárias de percurso devido a relevo acidentado, pista única e exígua para o volume de 

veículos que recebe, com excesso de interseções em nível; atenção também para a Avenida 

Professor Fonseca Rodrigues com boas condições gerais até a Praça Panamericana e depois 

com congestionamentos constantes ao longo da Avenida Pedroso de Morais; as vias marginais 

do Tietê e Pinheiros, que circundam a área da OUC, geralmente congestionadas; e ainda, 

passagens das vias Marginais Tietê e Pinheiros por dentro da área com tráfego pesado e 

congestionamentos constantes, gerando carga poluidora oriunda de gases e material 

particulado flutuando no ar e também, ruído. Ainda para melhorar essas condições de 

valorização imobiliária, é preciso resolver a segregação funcional das vias com seu precário 

desempenho, as interseções em nível que são muitas e o excesso de veículos em relação à 

capacidade das vias principais. A Operação Urbana se fosse realizada seria, sem dúvida, um 

fator importante para sanar esses entraves, gerando com sua existência uma valorização bem 

mais expressiva.  

Observa-se abaixo no Gráfico 4.3: Quantidade de Lançamentos e Preço Deflacionado do 

Metro Quadrado de Área Útil Construída, que há uma oscilação de mercado, que acompanha 

os movimentos econômicos do país. Destaca-se que somente são plotados anos em que houve 

lançamentos. Portanto há vazios entre 1986 e 1991, e 2000 e 2007. Por sua vez os preços não 

mostram tendência de alta ou de baixa ao longo do período; porém, recentemente, apontam 

para uma recuperação ou valorização. Destaca-se que em médio prazo não forem resolvidas 

questões urbanas como congestionamento, alargamento de vias e outras; por isso esse 

desenvolvimento imobiliário e respectiva valorização são interrompidos. 
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GRÁFICO 4.3 - Quantidade de Lançamentos e Preço Deflacionado do Metro Quadrado de Área Útil Construída. 

Fonte: Elaboração própria por meio dos dados da Embraesp 

 

Destacam-se ainda conflitos de tráfego de passagem e tráfego local, estacionamento irregular 

e estacionamento ao longo das vias. Desse modo apontam-se as principais intervenções 

propostas pelo projeto OUC: tratamento físico e funcional das vias em que comportem linhas 

estruturais de transporte coletivo, com faixas exclusivas, controle de semáforo; implantação 

de alça direcional entre Avenida Gastão Vidigal e Avenida Manuel Monteiro de Araújo, 

conforme previsto no Plano Diretor Estratégico; implantação de transposição do rio Pinheiros 

pelo prolongamento da Avenida Escola Politécnica sobre o rio. Além disso, será preciso 

dimensionar e prever as principais vias; estabelecer a articulação com as vias do entorno; e 

ainda, realizar a articulação interna, com vias locais em bolsões; e articulação de vias 

estruturais, bem como melhoria das condições de circulação local e das condições do acesso 

ferroviário, estações de passageiros, propondo a integração física e tarifária com as demais 

linhas ferroviárias e considerar que os terminais de carga ferroviária devam se localizar 

externamente à metrópole e organizar a implantação de linhas de ônibus ligando as estações 

de metrô a estações da CPTM, propiciando a integração modal com a ferrovia. 

Outro fator importante com relação à normatização da prática do mercado imobiliário da 

região. Esta deveria se referir à necessidade de adaptação de uma estrutura fundiária 
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concebida para a localização de grandes indústrias (poucas ruas largas e quadras de dimensões 

elevadas) para os novos usos propostos e que já estão se implantando na área. A solução 

encontrada pelo mercado imobiliário, de utilização dos grandes lotes por condomínios com 

várias torres e equipamentos no térreo, tem indicado que a apropriação do espaço público 

pelos moradores é precária. Aliás, este ponto tem sido um dos destaques nas discussões 

públicas as quais o projeto se submeteu até hoje. Cabe ressaltar, conforme já abordado no 

início deste trabalho, que a existência de não integração das ocupações informais da região do 

Jaguaré que está no perímetro da OUC, acentua a pobreza de ambiência da área, 

desestimulando e inviabilizando novos empreendimentos formais.    

Todas essas considerações mencionadas já incorporadas ao projeto de OUC contribuiriam 

para que esta Operação se viabilizasse, do ponto de vista urbanístico e não apenas quanto a 

viabilidade da arrecadação municipal e de alguns incorporadores.  

As considerações anteriores são de grande importância ao Projeto Urbano da OUC Vila 

Leopoldina-Jaguaré, uma vez que certamente contribuem para criar um habitat peculiar, com 

a valorização da qualidade urbana local. Estas propostas dizem respeito ao que se mencionou 

acima como criação de amenidades para satisfazer os usuários da área. 

4.5 CARACTERÍSTICAS E PADRÕES DE VERTICALIZAÇÃO NA ÁREA: 

DISTRIBUIÇÃO DE EMPREENDIMENTOS NO TERRITÓRIO-ALVO – PADRÕES 

A área de estudo é composta por dois bairros que se localizam nas margens opostas do Rio 

Pinheiros. Tanto a Vila Leopoldina quanto o Jaguaré são localidades que têm sua formação 

ligada à indústria, principalmente nas áreas mais próximas ao Rio. Isto faz com que apenas a 

Extremidade nordeste da Vila Leopoldina e a Extremidade Sudoeste do Jaguaré (em amarelo 

no mapa abaixo) tenham características tanto de morfologia das quadras quanto de usos de 

solo mais urbanas (mapa 4.4). 
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MAPA 4.4 – Distinção entre a morfologia das áreas industriais (em roxo) e áreas de uso residencial ou misto (em 

amarelo) em relação ao rio Pinheiros, que divide a área da OUVLJ [elaborado no Laboratório de Geotecnologias 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Este processo de formação da área influencia na oferta de serviços de saneamento ambiental 

medidos pelo IBGE (2010). Podendo ser englobada na porção central da região metropolitana 

de São Paulo, que é bem servida por serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e 

resíduos, em contraposição essa OUC destaca-se por ter menor oferecimento desses serviços 

que os distritos de seu entorno (mapas 4.5, 4.6 e 4.7).  
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MAPA 4.5 – Mapa de serviço de água por distritos na RMSP (IBGE, 2010) [elaborado no Laboratório de 

Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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MAPA 4.6 - Mapa de coleta de esgoto por distritos na RMSP (IBGE, 2010) [elaborado no Laboratório de 

Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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MAPA 4.7 - Mapa de coleta de esgoto por distritos na RMSP (IBGE, 2010) [elaborado no Laboratório de 

Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Porém, quando se olha os mesmos mapas, mas com as informações mais detalhadas da área 

de estudo, nota-se que a oferta destes serviços é pior nas partes mais industriais da OUVLJ, 

enquanto nos dois extremos mais urbanos, a oferta de serviços acompanha os níveis 

municipais. A exceção fica por conta do acesso à água, bom em toda a área de estudo. 
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Mapa 4.8 - Mapa de oferta de serviço de água por setor censitário no entorno da área da OUVLJ (IBGE, 2010) 

[elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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Mapa 4.9 - Mapa de coleta de esgoto por setor censitário no entorno da área da OUVLJ (IBGE, 2010) 

[elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 



143 
 

 

Mapa 4.10 - Mapa de coleta de resíduos por setor censitário no entorno da área da OUVLJ (IBGE, 2010) 

[elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Nesta segunda etapa da pesquisa, os dados da EMBRAESP foram espacializados para o 

período entre 2000 e 2011 como data de lançamento dos empreendimentos declarados como 

localizados na Vila Leopoldina e Jaguaré. De um universo de 62 empreendimentos do banco 

de dados original da EMBRAESP, foram mantidos nos mapas apenas 56. Os 

empreendimentos excluídos estavam distantes do perímetro da OUC ou eram 

empreendimentos horizontais. 

A análise foi organizada em 3 períodos: até 2004; entre 2004 e 2008; e a partir de 2008. Estes 

recortes temporais foram definidos em função da disponibilidade de venda de solo criado 

através de outorga onerosa, iniciada em 2004 e esgotada em 2008. 

A primeira leva de verticalização na vila Leopoldina, anterior a 2004, portanto antes da 

outorga, tem como característica a lotes menores, localizados principalmente na rua Carlos 

Weber. A rua Carlos Weber já era uma área urbanizada com usos residencial e comercial 

consolidado. Este processo de adensamento então se inicia neste eixo. 
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Considerando-se que em 2004 muda a Lei de uso e ocupação do solo e dá-se início à venda de 

solo criado através da outorga onerosa do direito de construir, marca-se o início de um novo 

período que termina com o esgotamento do estoque de solo para outorga onerosa (2004 a 

2008). Nesta etapa (especializada em laranja) existe uma expansão da verticalização, om lotes 

maiores, em um processo paulatino de capitalização das construtoras e aquecimento do 

mercado imobiliário seguido de um período de expansão espacial da ocupação. 

Espacialmente, nota-se que os empreendimentos do 1º período ocupam terrenos na porção 

nordeste da área de estudo, principalmente no eixo da Rua Carlos Weber. No segundo período 

os empreendimentos apresentados na cor laranja praticamente circundam os empreendimentos 

do primeiro, mas também tem uma pequena concentração de condomínios verticais no 

extremo sudoeste da área da OUC. O último período estudado mostra uma dispersão de 

empreendimentos pela área da OUC podendo-se identificar que os dois períodos anteriores 

situam-se em áreas mais ocupadas e urbanizadas, enquanto que o 3º período os 

empreendimentos estão mais espalhados numa área antes ocupada por indústrias. Pode-se 

entender essa distribuição, talvez por uma diminuição da disponibilidade de terrenos naquelas 

áreas mais urbanizadas. 
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Mapa 4.11 – Espacialização da lógica locacional dos três períodos definidos na pesquisa: até 2004 (amarelo) 

entre 2004 e 2008 (laranja) e após 2008 (vermelho) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Analisando a verticalização. Nos mapas a seguir, Os empreendimentos lançados no 1º período 

(até 2004), são mostrados com contorno amarelo. Observa-se no mapa 4.12 que neste 1º 

período a predominância é de condomínios com uma Torre (Bloco). No mapa 4.13 não é 

possível identificar uma predominância de tipologia de dormitórios. Observa-se sim uma 

predominância ao longo da rua Carlos Weber de edifícios com mais de 20 pavimentos, 

enquanto que os demais edifícios do período, fora deste eixo, são mais baixos (mapa 4.14).  

Considerando o 2º período (entre 2004 e 2008), com contorno laranja nos mapas a seguir, já 

se identificam condomínios com mais de uma Torre de apartamentos (mapa 4.12). Na área da 

OUC identificam-se zonas mais ocupadas por esse tipo de condomínio, mostrados na cor 

laranja. Já a cor vermelha (3º período, a partir de 2008) mostra empreendimentos com 

apartamentos maiores e torres mais altas, na parte nordeste – Vila Leopoldina- e 

empreendimentos menores, menos altos, na parte sudoeste – Jaguaré (mapa 4.13).  

Foi verificada a correlação estatística entre o ano de lançamento do empreendimento e a área 

útil para buscar uma tendência de aumento ou diminuição do tamanho das unidades, mas esta 

relação não pode ser estabelecida. 
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Mapa 4.12 – Espacialização dos empreendimentos por período e por quantidade de torres (EMBRAESP, 

2012) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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Mapa 4.13 – Espacialização dos empreendimentos por período e por quantidade de dormitórios (EMBRAESP, 

2012) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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Mapa 4.14 – Espacialização dos empreendimentos por período e por número de pavimentos (EMBRAESP, 

2012) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Dos 56 empreendimentos que compõem o universo desta pesquisa, 15 pagaram outorga 

onerosa. Nota-se uma concentração temporal nesse processo. 12 desses 15 empreendimentos 

foram lançados durante o segundo período de verticalização (2004 a 2008) e apenas 3 foram 

lançados na terceira etapa (a partir de 2009). Porém, a utilização da outorga não apresenta 

uma lógica espacial, mostrando-se espalhada por toda a área da OUC e nem relação com o 

tamanho do lote (entre 1.251m² e 32.806 m²). Não foi possível identificar qualquer relação 

entre a compra da outorga onerosa e o aumento da quantidade de torres. Aliás, se existir uma 

relação, ela ocorre de maneira oposta, isto é, a maioria dos empreendimentos que utilizaram 

solo criado tem poucas torres (mapa 4.15). Os empreendimentos que pagaram outorga 

onerosa, têm predominantemente de 3 a 6 unidades por andar (MAPA 4.16) (IGNÁCIO, 

2013). 

Desse modo não é possível identificar uma relação clara dede tipologia com a outorga 

onerosa. Entretanto pode-se identificar uma relação entre a compra de outorga e a quantidade 

de unidades dos empreendimentos, relação essa, esperada. 
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Dois processos de adensamento se sobrepõe e se articulam promovendo uma verticalização 

propiciando que esses empreendimentos deixassem os eixos da rua Carlos Weber e da av. 

Mofarrej, nos anos 70 e se espalhassem pelo perímetro da OUVL. Houve então um aumento 

da dispersão de empreendimentos no território. Conclui-se então que o processo de 

verticalização utilizando-se de instrumentos combinados, conseguiu aumentar a quantidade de 

empreendimentos na área, difundidos no território e contrariando algumas concentrações 

históricas. 

 

Mapa 4.15 – Espacialização dos empreendimentos que utilizaram o recurso da outorga onerosa e do número 

de torres (EMBRAESP, 2012) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie]. 
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Mapa 4.16 – Espacialização dos empreendimentos que utilizaram o recurso da outorga onerosa e a quantidade 

de apartamentos por andar (EMBRAESP, 2012) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie]. 
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Mapa 4.17 – Espacialização dos empreendimentos que utilizaram o recurso da outorga onerosa e o total de 

unidades (EMBRAESP, 2012) [elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie]. 

No mapa que segue (mapa 4.18), tem-se o tamanho dos apartamentos associados às cores do 

contorno. Quanto mais vermelho, maiores são os apartamentos e quanto mais amarelos, 

menores. Isso permite reiterar que os apartamentos maiores estão na vila Leopoldina, mais 

perto do centro de São Paulo. As torres mais altas também estão concentradas na Vila 

Leopoldina (mapa 4.18). 
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Mapa 4.18 – Espacialização da área útil das unidades e do número de pavimentos (EMBRAESP, 2012) 

[elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Algumas relações, além de especializadas, foram analisadas estatisticamente. A área do 

terreno de um empreendimento tem uma relação linear crescente com a quantidade de torres 

que são construídas. Esta relação é ainda mais forte entre a área do terreno e a quantidades de 

unidades construídas, cuja análise estatística mostra uma relação linear crescente que serve 

para previsão, o que quer dizer, dada a área do terreno, pode-se prever a quantidade 

aproximada de unidades que serão construídas no local. 

Ainda buscando estas relações, tem-se a relação inversamente proporcional entre a área útil 

do apartamento e a quantidade de apartamentos por andar, ou seja, quanto maior o 

apartamento, menos apartamentos por andar. 

Há também uma lógica na distribuição de empreendimentos com maior quantidade de 

dormitórios, na parte da OUC mais próxima do centro de São Paulo. 

A alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004 dividiu a Zona Predominantemente 

Industrial (Z-06), em duas zonas distintas, ZM-3A e ZPI, sendo a porção destinada a ZM-3A 
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muito maior que a destinada a ZPI. Isto impulcionou a mudança de usos e, consequentemente 

de densidade através da construção dos empreendimentos residenciais de médio e alto padrão 

em estudo (IGNÁCIO; ALVIM, 2013). Isto proporcionou uma importante transformação de 

usos sem a necessária transformação morfológica na área. 

4.6 MUDANÇA DA LUOS – 2004; A REGULAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA E SEU 

IMPACTO NA VERTICALIZAÇÃO 

Apesar do recorte espacial de Ignácio
6
 e Alvim (2003) ser a Vila Leopoldina, uma fração do 

recorte desta pesquisa, suas análises explicitam processos acontecem na área de estudo. 

Para a autora, o processo de mudança da lei de uso e ocupação da lei de 1972 (Lei Municipal 

7.805) para a de 2004 (Lei Municipal 13.885) veio de encontro aos interesses imobiliários 

aproveitando as oportunidades de áreas em transformação de uso. Nesse caso, a área de 

estudo, que era uma zona de uso predominantemente indústria, foi subdividida em duas 

modalidades de uso e ocupação do solo, que propiciou uso misto e liberou gabarito de altura. 

A Outorga Onerosa é uma variável temporária instituída pelo Plano Diretor Estratégico de 

2002, e reafirmada pela nova Lei de uso e Ocupação do Solo de 2004 que incidiu nesse 

território e favoreceu os interesses imobiliários sobretudo no período de 2004 até o 

esgotamento no ano de 2008. Este mecanismo associado à lei de 2004 favoreceu a 

intensificação do adensamento e a verticalização na área. 

Sabe-se que já existia um processo de verticalização residencial anterior ao período estudado 

concentrado no eixo da rua Carlos Weber. Quando se observa o mapa 4.12 acima, com 

espacialização a partir de 2000, constata-se que existiu um primeiro período de verticalização 

até 2004 (anterior à lei de 2004, portanto sob a lei de1972) concentrado no eixo da Rua Carlos 

Weber. No período intermediário (2004 – 2008) verifica-se que dois mecanismos de 

verticalização se sobrepuseram: a Lei de uso e Ocupação do Solo de 2004 e a Outorga 

Onerosa.  

Ignácio e Alvim (2013) reiteram esta análise quando dizem que o processo de transformação 

desta área vem ocorrendo de forma muito distinta ao idealizado no projeto urbano previsto 

                                                           
6
 Mariana Ignácio (2003) é aluna de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UPM e fez sua iniciação 

científica no ambito desta pesquisa além de ter participado dos processos de espacialização dos dados da 
EMBRAESP que resultaram nos mapas deste capítulo. 
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pelo Poder Público Municipal, que se materializa de duas formas: pelo abandono e vancância 

de algumas instalações industriais, principalmente nas proximidades do CEAGESP e, por um 

intenso processo de verticalização de edifícios residenciais de alto e médio padrões, 

propiciado pelo novo zoneamento e pela venda da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

Dos 56 empreendimentos que compõem o universo desta pesquisa, 24% foram lançados antes 

da LUOS de 2004 (primeiro período),  

Destaca-se que a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004, entrou em 

vigor em Agosto de 2004; porém os 180 dias após essa mudança ainda 

caracterizava um período de transição e os empreendimentos lançados 

na vigência da lei anterior puderam optar pela inclusão nas regras 

definidas pela nova legislação, na tabela fornecida pela EMBRAESP, 

apenas um empreendimento foi considerado em período de transição 

(IGNÁCIO; ALVIM, 2013). 

 

Mapa 4.19 – Mapeamento da Lei de Zoneamento de 1972 - (Lei N.º 7.805, De Novembro De 

1972). Fonte: Elaborado pela autora por meio de relato do professor Marcelo Bernardini com 

base em dados da secretaria Municipal de São Paulo (SEMPLA) [elaborado no Laboratório de 

Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Dos 76% dos empreendimentos lançados sob a vigência da LUOS de 2004, verifica-se que 

existe uma concentração nos eixos da rua Carlos Weber e da Av. Mofarrej. Ignácio e Alvim 

(2013) apontam que existe para estes alguns padrões tipológicos: 47% têm área do terreno 

menor que 10.000m², 52% dos apartamentos têm área útil entre 50 e 100 m², e 84% possuem 

3 ou 4 dormitórios, o que os caracteriza como empreendimentos de alto padrão. As autoras 
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ainda apontam a predominância de edifícios altos (“7 a 10 pavimentos com 24%, de 11 a 20 

pavimentos 36% e mais de 20 paviementos com 40%”). 

 

Mapa 4.20 – Mapeamento da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004 (Lei nº 13.885, de 25 

de agosto de 2004). Fonte: Secretaria Municipal de São Paulo (SEMPLA) [elaborado no 

Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Quanto à quantidade de pavimentos evidenciam-se entre os dois setores, Vila Leopoldina e 

Jaguaré, que os empreendimentos da Vila Leopoldina são mais altos enquanto no Jaguaré, 

ainda predomina a horizontalidade, embora se apresente uma dispersão de verticalização. No 

Jaguaré, mesmo os empreendimentos que pagaram outorga são mais baixos.  

4.7 TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS OBSERVADAS NA ÁREA-ALVO  

A área da OUC tem uma densidade habitacional baixa (50 a 80 hab/ha), característica das 

áreas ao longo dos Rios Pinheiros e Tietê (mapa 4.21). Observa-se ainda que os dados do 

IBGE (2010) apresentados no mapa 4.22 mostram alteração com relação ao censo. Quando 

aparecem os empreendimentos existe uma indicação de adensamento nessa área. Essa 

discrepância entre os dados do IBGE 2010 e a base da EMPRAESP pode ser temporal ou de 

registro dos dados. Os registro da EMBRAESP apontam um adensamento pontual, que não é 

registrado na base do IBGE. No entanto o mapa indica áreas em que os empreendimentos são 

mais antigos que coincidem com o levantamento do IBGE, indicando que a discrepância é 
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provavelmente temporal e que tende a desaparecer no próximo censo. Enquanto tendência 

geral a área está em adensamento, mas um adensamento pontual. 

 

Mapa 4.21 – Densidade habitacional por distrito na RMSP (IBGE, 2010) [elaborado no Laboratório de 

Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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Mapa 4.22 – Densidade habitacional por setor censitário na área da OUVLJ (IBGE, 2010) [elaborado no 

Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 
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Mapa 4.23 – Densidade habitacional por distrito na área da OUVLJ e aglomerados subnormais (IBGE, 2010) 

[elaborado no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie]. 

Em relação a aglomerados subnormais (mapa 4.23), a presença da favela do Jaguaré é 

bastante forte, existindo ainda outros pequenos núcleos espalhados pela área da OUC. 

Nota-se que área tem potencial de ocupação, mas há o esgotamento da possiblidade de 

outorga. Como não existe plano condicionando a ocupação permanente e sistemática da área, 

uma vez que a Operação Urbana permanece engavetada, o adensamento acontece de acordo 

com os lógica de oportunidade do mercado. E, o fato de não existir uma ocupação sistemática 

indica que o mercado imobiliário vai procurar outras área em que estas oportunidades se 

reproduzem. Isto sugere que poderá haver uma estagnação do processo de ocupação. 

Por outro lado, o mercado vem também ocupando terrenos menores com torres mais altas, o 

que vem resultando em número maior de unidades com áreas úteis menores. O mercado 

aproveita todas as oportunidades disponíveis ocupando terrenos e glebas com áreas distintas, 

o que pode manter o processo de ocupação. Deve-se também considerar a revisão do Plano 

Diretor Estratégico da Cidade que pode influenciar neste processo de ocupação destas áreas. 

Além disto, o PDE em revisão prioriza o adensamento nas orlas ferroviárias. 
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As oportunidades são concentradas no aproveitamento dos terrenos disponíveis, num 

tecido urbano originalmente industrial e não adequado ao novo uso residencial. Mesmo com o 

respeito à legislação (LUOS 2004), a área vem crescendo de forma desarticulada de um 

projeto urbano que trabalhe a qualidade do tecido urbano associado ao processo de mudança 

de usos e adensamento sem a existência de qualquer alteração da estruturas urbanas na área. 

Isso evidencia a precariedade do instrumento LOUS, por si só, desarticulado de um projeto 

urbano. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE QUALITATIVA DO AMBIENTE URBANO A PARTIR 

DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, NA ÁREA-ALVO DA OUC VILA 

LEOPOLDINA-JAGUARÉ 

Eunice Helena S. Abascal 

Ricardo Hernán Medrano 

A seguinte análise parte da elaboração de um conjunto de fichas padrão, organizando o 

registro dos empreendimentos residenciais verticais existentes no perímetro da OU Vila 

Leopoldina-Jaguaré.   

As fichas contêm as informações seguintes: nome do empreendimento, numeração na planilha 

de base EMBRAESP, endereço, número de dormitórios, número de pavimentos, número de 

torres, área útil, área do terreno, número de unidades residenciais. Cada ficha apresenta 

também uma investigação realizada por meio do Google Street View, captando vista aérea e 

fotografias, que seguiram os critérios de registro de fachada, volumetria e relação com o 

espaço urbano, a rua e o entorno imediato.  

Os registros possibilitam a observação de algumas características comuns aos 

empreendimentos em análise. Uma primeira característica recorrente é a presença de portarias 

ou guaritas que filtram o acesso de visitantes, e funcionam como elemento de segregação dos 

condomínios relativamente à rua. Os condomínios verticais que hoje pontuam a paisagem se 

apresentam, de forma geral, como condomínios fechados, protegidos por grades, muros, 

dispositivos de filtro de visitantes e acessos, e esquemas de segurança. Colocam-se no meio 

urbano de forma a se isolar do espaço público, negando com esses artifícios qualquer relação 

com a rua. Por essa razão, investem em soluções de térreos e implantação cujo resultado é a 

introspecção de seus moradores. Muitos desses condomínios, inclusive, dispõem de 

equipamentos de lazer de uso coletivo nos térreos, sugerindo que os moradores possam 

substituir saídas e relacionamento com o urbano ao se utilizarem de tais equipamentos.  

Outra observação que pode sugerir um padrão para o ambiente construído encontrado é a 

ainda presente baixa densidade habitacional, apesar da verticalização evidente. Tal baixa 

densidade é resultante do tipo de ocupação anterior, de natureza eminentemente industrial. O 

bairro é ocupado ainda hoje por galpões (ativos ou não) destinados às indústrias ou aos 

serviços à produção industrial e comércio. Essa ocupação se faz acompanhar de uso 
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residencial unifamiliar predominantemente de baixa densidade. Essas peculiaridades de 

ocupação têm como resultado, frente à implantação atual dos condomínios verticais, um 

ambiente que é marcado por forte contraste entre as torres que vêm sendo construídas para as 

classes média alta e alta, e um bairro tradicionalmente fabril, destinado ao uso residencial de 

classe média e média baixa.  

É possível supor que essa contradição de usos e de ocupação, a que se pode denominar 

ocupação industrial e pós-industrial, gere a percepção ao visitante de despreparo, do ponto de 

vista urbanístico, da região frente à transformação recente verificada com a implantação de 

condomínios verticais. Tal contraste é visível nas investigações realizadas, observando-se em 

muitos casos, com a pesquisa que se usou do Google Street View, a vizinhança ainda fabril 

dos condomínios residenciais, que se inserem em meio a um ambiente urbano e que revela 

ainda traços de ocupação anterior.  

Outra característica que salta aos olhos é a repetição tipológica que se verifica com a presença 

de padrões edilícios semelhantes: é recorrente a tipologia construtiva de planta com quatro ou 

duas unidades por andar, com circulação central que se projeta na fachada, estabelecendo eixo 

de simetria que divide duas alas com sacada ou balcões em cada pavimento tipo, simetria essa 

demarcada pelo coroamento do edifício. Mesmo em empreendimentos com mais de duas 

torres em terrenos de extensões superiores a 4.000 m
2
, é notável a repetição desse padrão 

construtivo, contribuindo para a reprodução de um tipo na paisagem.  

Verifica-se também recorrentemente, confirmando o que foi anteriormente exposto, que as 

torres são na maior parte dos casos implantadas distantes da rua, sendo o espaço existente 

entre os volumes residenciais e a via pública ocupado por térreos muitas vezes elevados, 

contendo, por exemplo, garagens ou demais usos coletivos (salas de ginástica, salões de festas 

etc.). Esse artifício é um dispositivo de isolamento das unidades residenciais relativamente à 

rua, solução que agrega qualidades que são veiculadas pelo mercado imobiliário como fatores 

de segurança e privacidade.  

O padrão social a que destina os empreendimentos é variável; entretanto, verifica-se a 

predominância de exemplos voltados à classe média alta e classe alta. Isto pode ser constatado 

pela uniformidade no tratamento edilício, no que diz respeito aos materiais e acabamentos, 

bem como pela variação do número de torres relativamente à área útil dos apartamentos e área 

dos terrenos. Quando o terreno e o número de torres são menores, verificam-se menos 
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unidades por andar e área útil maior; ao aumentar a área dos terrenos, verifica-se aumento no 

número de torres e número de unidades, com diminuição das áreas úteis. Entretanto, observa-

se a presença de térreos generosos dotados de equipamentos de uso coletivo, qualidade que é 

fator de valorização financeira do imóvel e atributo de agregação de valor e construção da 

imagem dos empreendimentos como um “condomínio-clube”. 
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Nome do empreendimento 
 

HYDE PARK 

 
01 

Endereço 

Rua Paulo Franco, 104 
Área do terreno 

1.040,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

95,31 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

12 
Total de unidades 

48 
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Nome do empreendimento 
 

DUPLEX UP STYLE 

 
09 

Endereço 

Rua Schlling, 560 
Área do terreno 

6.461,49 

Número de dormitórios 

1 
Área útil 

35,44 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

10 
Número de pavimentos 

10 
Total de unidades 

100 + 100 
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Nome do empreendimento 
 
REFUGE 

 

 
23 
 

Endereço 

Avenida Mofarrej, 154 
Área do terreno 

8.232,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

78,02 e 94,39 
Número de torres 

4 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

25 
Total de unidades 

200 + 200 + 200 + 200 
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Nome do empreendimento 
 

DOPPIO ALTO DA LAPA 

 
33 

Endereço 

Nanuque, 310  
Área do terreno 

878,25 

 
Número de dormitórios 

3 e 4 

 

Área útil 

110,02 e 127,1 
Número de torres 

1 (2 blocos) 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

15 
Total de unidades 

30 + 30 
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Nome do empreendimento 
 
JARDIM LEOPOLDINA PARQUE CLUBE 

 

 
57 

Endereço 

Avenida Mofarrej, 275 
Área do terreno 

4.018,18 + 12.556,82 

Número de dormitórios 

3 e 4 
Área útil 

96,0 e 121,16 
Número de torres 

4 

 
Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

24 (96,0) e 3 x 25 (121,16) 
Total de unidades 

96 + 300 
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Nome do empreendimento 
 

IDEATTO 

 
64 

Endereço 

Porto Carreiro, General (Pça) 10 
Área do terreno 

953,98 + 324,77 + 371,25 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

63,0 
Número de torres 

1 (2 blocos) 

Unidades por andar 

6  
Número de pavimentos 

17 
Total de unidades 

59 + 20 + 23 
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Nome do empreendimento 
 
VILA NOVA LEOPOLDINA II 

 
72 

Endereço 

Nagel, s/n  
Área do terreno 

16.821,06 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

158,11 e 210,66 

 

Número de torres 

6 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

27 
Total de unidades 

162 + 162 
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Nome do empreendimento 
 
VILLA DE ESPANHA 

 

 
77 

Endereço 

Venceslau de Queirós (Av) 470 
Área do terreno 

6.461,49 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

82,0 
Número de torres 

1 (4 blocos) 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

7 
Total de unidades 

112 (28 x4) 
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Nome do empreendimento 
 
UPPER LIVING VILA LEOPOLDINA 

 

 
81 

Endereço 

Rua Mofarrej, 346 
Área do terreno 

2.271,94 + 4.544,56 

Número de dormitórios 

2 
Área útil 

56,69 e 79,13 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

6 
Número de pavimentos 

18 
Total de unidades 

72 + 144 
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Nome do empreendimento 
 
GRAND ESTILO ALTO DA LAPA 

 
89 

Endereço 
Aliança Liberal (Rua) 880 

Área do terreno 

800,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

180,0 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

1 
Número de pavimentos 

10 
Total de unidades 

10 
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CAPÍTULO 6: INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

Raquel Cymrot 

Eunice Helena S. Abascal 

 

A atuação do mercado imobiliário na área-alvo da OU Vila Leopoldina-Jaguaré, de 2002 a 

2010: uma análise estatística 

Nesta parte, realiza-se uma análise descritiva fundamentada na base EMBRAESP, que 

disponibilizou dados sobre empreendimentos imobiliários realizados nos distritos de Vila 

Leopoldina e Jaguaré, no intervalo de março de 2002 até março de 2010. Tais dados foram 

considerados como dados populacionais uma vez que a EMBRAESP possui uma base de 

dados bastante confiáve do total de empreendimentos na área. Por meio de cálculo de medidas 

de tendência central, posição, variabilidade, forma da distribuição e da construção de gráficos 

e tabelas, busca-se resumir as informações disponíveis bem como conhecer melhor o 

comportamento das variáveis estudadas (MAGALHÃÊS; LIMA, 2010). Um dos gráficos 

utilizados foi o boxplot que é um gráfico em formato de caixa com o nível superior dado pelo 

3º quartil e o nível inferior pelo 1º quartil. A mediana é representada por um traço no interior 

da caixa e segmentos de reta são desenhados da extremidade da caixa até os valores máximo e 

mínimo que não sejam observados discrepantes. A representação gráfica através do Boxplot 

fornece, entre outras informações, a variabilidade e a simetria dos dados (MONTGOMERY; 

RUNGER, 2009). Para realização da análise descritiva foi utilizado o programa estatístico 

Minitab. 

A análise partiu da categorização presente no cadastro da EMBRAESP, que forneceu as 

chaves para a sua realização, ao discriminar as seguintes variáveis, qualitativas e 

quantitativas: nome do empreendimento, endereço, data de lançamento e entrega, número de 

dormitórios, área útil, unidades por andar, número de pavimentos, total de unidades, área do 

terreno, construtoras/incorporadoras. O recorte de 2002 a 2010 é suficiente para indicar 

tendências e comportamento do mercado imobiliário na área em estudo. 

Ao se observar a variável ano do lançamento no gráfico 6.1, verifica-se uma maior incidência 

de lançamentos no intervalo 2006 a 2008. Este resultado pode ser interpretado considerando-
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se o “boom” imobiliário ocorrido nesse período, resultante do aquecimento da economia e 

capitalização das construtoras. O total de lançamentos nesse intervalo é de 51.7%.  

 

 

GRÁFICO 6.1 - Gráfico para o nº e porcentagem de lançamentos em função do ano.  

 

Quanto ao número de dormitórios por unidade residencial, a porcentagem de lançamentos 

com 1, 2, 3 e 4 dormitórios foi respectivamente de 1,1%, 16,0%, 46,1% e 33,7%. Verifica-se, 

portanto, uma predominância de apartamentos com 3 e 4 dormitórios (79,8%). Tal 

configuração está de acordo com a predominância de empreendimentos voltados para a classe 

média alta e classe alta. Na base de dados aparecem 2,2% dos lançamentos com 0,5 

dormitórios (dois lançamentos). Tais lançamentos correspondem a uma situação atípica, na 

qual imóveis de 70 m
2
 de espaços abertos podiam ter as unidades unidas ou não, de modo a 

aumentar a área útil e ter o número de dormitórios determinado pelo comprador.  

Considerando-se o intervalo total de janeiro de 2002 a março de 2010, conforme apresentado 

nos gráficos 4 e 5, predominam unidades residenciais de mais de 80 m
2
 de área útil (55,1%) , 
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terrenos de mais de 2000 m
2
 (59,6%), empreendimentos com mais de 15 pavimentos (71,9%) 

e com mais de duas unidades por andar (80,9%).  

 

GRÁFICO 6.2- Histograma e gráfico de setor para área útil e área do terreno dos empreendimentos.  
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GRÁFICO 6.3 - Histograma e gráfico de setor para número de pavimentos e de unidades por andar 

 

Conforme o gráfico 6.2, pode-se notar que apartamentos com menos de 80 m
2
 têm em sua 

maioria (80% do total) mais de 4 unidades por andar e que somente para empreendimentos 

com residências de três e quatro dormitórios aparecem casos em que há até duas unidades por 

andar.  

 

GRÁFICO 6.4 - Gráficos de setor para número de unidades por andar em função da área útil e do nº de 

dormitórios. Fonte: todos os gráficos deste cap. autoria de Raquel Cymrot 

 

Ao se cruzar a variável área útil com ano de lançamento, observa-se, no gráfico 6.5, a 

tendência a partir de 2009 de diminuição da área útil, para a faixa menor de 80 m
2
. Ou seja, 

observa-se como tendência que a área útil das unidades vem diminuindo, podendo indicar 

uma transição para um médio padrão de construção. Também o gráfico 4 mostra que a partir 

de aproximadamente 60m
2
 já existem apartamentos com 3 dormitórios. 
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GRÁFICO 6.5 - Boxplot e gráfico de setor para área útil em função do ano de lançamento e número de 

dormitórios. Fonte: Raquel Cymrot 

 

Ao mesmo tempo em que com o passar dos anos, conforme gráfico 6.5, diminui a área útil, 

observa-se no gráfico 6.6 que desde 2003 a maior incidência é de mais de quinze pavimentos 

sendo, em 2010, a totalidade dos lançamentos (até o mês de março) com mais de 15 

pavimentos. A partir de 2009 também se verifica uma concentração em um maior número de 

unidades por andar. Esta pesquisa, portanto, vem demonstrando uma tendência de 

crescimento do número de pavimentos e de unidades por andar, de modo que haja maior 

número de unidades comercializáveis, mesmo em detrimento da área útil do apartamento, 

revelando assim, a lógica do mercado imobiliário. Por outro lado tal lógica atende ao 

consumidor que parece preferir empreendimentos com maior número de unidades a fim de 

minimizar as despesas condominiais. 

Observa-se uma maioria de empreendimentos com área de terreno maior que 2000 m
2
, o 

aumento do número de pavimentos e diminuição da área útil das unidades, indicando a 

probabilidade de elevação do número de “condomínios-clube” (empreendimentos que são 

assim denominados pelo mercado imobiliário, por disporem de área de lazer privativa no 

térreo).  
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GRÁFICO 6.6 – Boxplot para as variáveis: área do terreno, nº de pavimentos, nº de dormitórios e unidades por 

andar, em função do ano de lançamento. Fonte: Raquel Cymrot 

 

A Tabela 6.1 apresenta algumas estatísticas descritivas para as variáveis: número de 

dormitórios, número de pavimentos, número de unidades por andar, número total de unidades, 

área útil e do terreno. Quanto maior o coeficiente de variação, maior a dispersão dos dados 

(LEVINE; STEPHAN, KREHBIEL; BERENSON, 2008). Verifica-se que a área do terreno é 

a variável mais dispersa, seguida pelo número total de unidades, área útil e unidades por 

andar. Isto ocorre em função da disponibilidade dos terrenos na região estudada que 

apresentam áreas bastante heterogêneas. 

 

TABELA 6.1 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS PARA AS VARIÁVEIS: Nº DE DORMITÓRIOS, Nº DE 

PAVIMENTOS, Nº DE UNIDADES POR ANDAR, Nº TOTAL DE UNIDADES, ÁREA ÚTIL E DO 

TERRENO 
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Número de dormitórios 3,09 0,83 26,86 0,5 4,0

Número de pavimentos 18,44 6,68 36,23 2,0 28,0

Número de unidades por andar 4,37 1,89 43,24 1,0 10,0
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Área do terreno 4171,00 4008,00 96,09 70,0 17279,0
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Analisando-se a base EMBRAESP, verifica-se uma diversificação de construtoras e 

incorporadoras, e que é recorrente o fenômeno de coincidência entre incorporadora e 

construtora.  

Como tendência geral, pode-se dizer que no recorte considerado da pesquisa, vem se 

modificando o padrão dos empreendimentos oferecidos na área, transitando de alto padrão 

para um médio padrão. Entretanto, a análise dos dados possibilita dizer que ainda existem 

lançamentos pontuais de alto padrão acontecendo. Esta situação significa que, como se 

observou nos gráficos anteriores, terrenos de menor área vêm sendo em utilizados para 

empreendimentos com 3 ou 4 dormitórios por unidade residencial e índices maiores de 

verticalização. Verifica-se ainda a possibilidade de presença dispersa de empreendimentos de 

padrão diferenciado, com menos torres e menos unidades residenciais, indicando taxas 

condominiais maiores, destinados a estratos sociais de melhor poder aquisitivo. 

Essa diversidade de padrões, a tendência de maior verticalização, bem como maior número de 

unidades residenciais, e menor área útil, demonstram uma atividade do mercado imobiliário 

no sentido de máximo aproveitamento das oportunidades na área, impondo padrões de 

ocupação e desenvolvimento centrados na realização do produto arquitetônico e imobiliário.  

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados de pesquisa obtidos possibilitaram compreender que a área alvo da OU Vila 

Leopoldina-Jaguaré em São Paulo, vem sendo transformada por padrões arquitetônicos e 

urbanísticos ditados pela reprodução da lógica de oportunidades, praticada pelo mercado 

imobiliário e apoiada pelo poder público municipal. Essa situação encontrada permite indicar 

como tendência a ocupação do solo nas áreas sob mira de Operações Urbanas, 

prioritariamente por empreendimentos residenciais, de médio e alto padrão, caracterizados por 

condomínios verticais que pregam vantagens advindas de segregação relativa à rua e ao 

bairro.  

A situação se explica pelo aquecimento do mercado imobiliário experimentado pelas 

condições favoráveis de natureza macroeconômica experimentadas pelo país desde 2007, e 
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capitalização das construtoras e incorporadoras.  A atuação desse segmento de mercado se 

pauta principalmente por investimentos em habitação de alto e médio padrões, pelo fato de a 

ainda existente concentração de rendas e de poupança nas mãos desses estratos sociais 

justifica a oferta majoritária de empreendimentos voltados a esse público consumidor. Esse 

fenômeno justifica ainda a presença de determinados patamares de valor de solo e dos 

imóveis, na região em estudo, bem como estes valores estão associados à presença de serviços 

atraídos à área pelos empreendimentos residenciais que nela são reproduzidos.    

A aplicação de recursos prioritariamente nesses segmentos favorece e vem ao encontro  do 

discurso veiculado pela propaganda quanto à natureza singular e inovadora desses produtos 

imobiliários, como oásis de conforto e segurança em meio a uma cidade, cuja imagem de 

insegurança e ambiente inóspito reforça a adoção de um valor de recusa de relacionamento 

entre o espaço construído e a cidade, que vem justificar o total descompasso entre edificação e 

ambiente construído. A situação segue adiante, pois o poder de mediação do Estado como o 

agente que hoje determina os índices de potencial adicional do direito de construir e estoques 

destes é utilizado para perpetuar um modelo conservador e patrimonialista de planejamento, 

com políticas que priorizam a ação do mercado imobiliário e estancam outras práticas 

progressistas, tais como poderiam ser a implementação completa de OUCs e intervenções 

decorrentes de projetos urbanos.  

A área, no entanto, demonstra como tendência geral, no recorte considerado da pesquisa, uma 

progressiva predominância de empreendimentos de médio sendo oferecidos na área, 

transitando de alto padrão para um médio padrão. Entretanto, a análise dos dados estatísticos 

produzidos possibilita dizer que ainda existem lançamentos pontuais de alto padrão 

acontecendo. Esta situação significa que, como se pode observar na análises precedentes,  

terrenos de menor área vêm sendo utilizados para empreendimentos com três ou quatro 

dormitórios por unidade residencial e índices maiores de verticalização. Verifica-se ainda a 

presença dispersa de empreendimentos de padrão diferenciado, com menos torres e menos 

unidades residenciais, indicando taxas condominiais maiores, destinados a estratos sociais de 

melhor poder aquisitivo. 

Essa diversidade de padrões, e a tendência observada de maior índice de verticalização, bem 

como maior número de unidades residenciais por empreendimento, e menor área útil, 

demonstram uma atividade do mercado imobiliário no sentido de máximo aproveitamento das 

oportunidades na área, impondo padrões que procuram explorar ao máximo a ocupação e 
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desenvolvimento da região centrado na realização do produto arquitetônico e imobiliário. 

Observa-se ainda que a área útil vem diminuindo, e que  desde 2003 a maior incidência é de 

edifícios com mais de quinze pavimentos sendo que, em 2010, a totalidade dos lançamentos 

(até o mês de março) é de mais de quinze  pavimentos. Esses resultados revelam o progressivo 

adensamento, e, por conseguinte, grande afluxo de usuários e veículos particulares na região, 

em um ambiente urbano que se encontra estagnado ou em deterioração, convivendo com a 

crônica ausência de melhoramentos urbanísticos.   

A partir de 2009 também se verifica uma concentração em um maior número de unidades por 

andar. Esta pesquisa, portanto, vem demonstrando uma tendência de crescimento do número 

de pavimentos e de unidades por andar, o que por um lado indica maior número de unidades 

comercializáveis disponíveis, mesmo em detrimento da área útil do apartamento, revelando 

assim, a lógica do mercado imobiliário, visando á rentabilidade mesmo que sacrificando a 

qualidade do morar. Por outro lado tal lógica atende ao consumidor que parece preferir 

empreendimentos com maior número de unidades, a fim de minimizar despesas condominiais. 

Registros fotográficos e análises a partir do Google Street View possibilitaram a observação 

de algumas características comuns aos empreendimentos em análise. Os edifícios em sua 

maioria dispõem de esquemas e dispositivos de segurança e isolamento relativo à rua. Estas 

observações indicam uma tendência de que a aquisição de empreendimentos imobiliários tem 

causa em fatores não relacionados à escolha do bairro como ambiente de permanência como 

razão prioritária. Por outro lado, pode-se aventar que a posição estratégica do bairro em 

termos de acessibilidade e proximidade de outras estruturas urbanas de apoio, demonstra a 

presença de altas demandas de uso residencial, prontamente respondidas pelo mercado 

imobiliário. 

Ainda, do ponto de vista da ambiência urbana, a presença de portarias ou guaritas que filtram 

o acesso de visitantes, e funcionam como elemento de segregação dos condomínios 

relativamente à rua, se apresenta como fenômeno recorrente. Os condomínios verticais que 

hoje pontuam a paisagem se apresentam, de forma geral, como condomínios fechados, 

protegidos por grades, muros, dispositivos de filtro de visitantes e acessos, e esquemas de 

segurança. Por essa razão, a arquitetura dos empreendimentos residenciais estudados investe 

em soluções de térreos e implantação cujo resultado é a introspecção, dispondo de 

equipamentos de lazer de uso coletivo nos térreos, sugerindo que os moradores possam 
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substituir eventuais saídas do condomínio e relacionamento com o espaço urbano, ao se 

utilizarem de tais equipamentos.  

Outra observação que pode sugerir um padrão para o ambiente construído encontrado é a 

concentração da densidade, apesar da verticalização crescente. Tal densidade concentrada 

(principalmente em alguns eixos e manchas no interior do perímetro) é resultante do tipo de 

ocupação anterior, de natureza eminentemente industrial. O bairro é ocupado ainda hoje por 

galpões (ativos ou não) destinados às indústrias ou aos serviços à produção industrial e 

comércio, situação que decorre da não realização da OU Vila Leopoldina-Jaguaré, que 

transformaria de modo mais completo toda a área. Essa ocupação se faz acompanhar de uso 

residencial unifamiliar predominantemente de baixa densidade. Essas peculiaridades de 

ocupação têm como resultado, frente à implantação atual dos condomínios verticais, um 

ambiente que é marcado por forte contraste entre as torres que vêm sendo construídas para as 

classes média e alta, e um bairro tradicionalmente fabril, destinado ao uso residencial de 

classe média e média baixa. A estagnação que o esgotamento de estoques significa é reforçada 

por essa paisagem de contradições de ocupação e usos, e a não implementação do plano só faz 

por aprofundar esse cenário conflituoso.  

É possível supor que nessa contradição de usos e de ocupação, a que se pode denominar 

ocupação industrial e pós-industrial, um descompasso urbanístico de tempos e demandas 

históricas na cidade, numa sobreposição incongruente e conflitante. Tal contraste é visível nas 

investigações realizadas, observando-se em muitos casos, com a pesquisa que se usou do 

Google Street View, a vizinhança ainda fabril dos condomínios residenciais, que se inserem 

em meio a um ambiente urbano e que revela ainda traços de ocupação anterior.  

Outra característica que salta aos olhos é a repetição tipológica que se verifica com a presença 

de padrões edilícios semelhantes, refletindo lógicas usuais do mercado imobiliário difundidas 

na cidade, que criam e reforçam valores no imaginário social sobre a qualidade do morar e, ao 

mesmo tempo, se guiam, nesta reprodução arquitetônica e construtiva, por fatores de redução 

de custos e lucratividade. É recorrente a tipologia construtiva de planta com quatro ou duas 

unidades por andar, com circulação central que se projeta na fachada, estabelecendo eixo de 

simetria que divide duas alas com sacada ou balcões em cada pavimento tipo, simetria essa 

demarcada pelo coroamento do edifício. Mesmo em empreendimentos com mais de duas 

torres em terrenos de extensões superiores a 4.000 m2, é notável a repetição desse padrão 

construtivo, contribuindo para a reprodução de um tipo na paisagem.  
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Verifica-se também recorrentemente, confirmando o que foi anteriormente exposto, que as 

torres são na maior parte dos casos implantadas distantes da rua, sendo o espaço existente 

entre os volumes residenciais e a via pública ocupado por térreos muitas vezes elevados, 

contendo, por exemplo, garagens ou demais usos coletivos (salas de ginástica, salões de festas 

etc.). Esse artifício é um dispositivo de isolamento das unidades residenciais relativamente à 

rua, solução que agrega qualidades que são veiculadas pelo mercado imobiliário como fatores 

de segurança e privacidade.  

O padrão social a que destina os empreendimentos é variável; entretanto, verifica-se a 

predominância de exemplos voltados à classe média alta e classe alta. Isto pode ser constatado 

pela uniformidade no tratamento edilício, no que diz respeito aos materiais e acabamentos, 

bem como pela variação do número de torres relativamente à área útil dos apartamentos e área 

dos terrenos. Quando o terreno e o número de torres são menores, verificam-se menos 

unidades por andar e área útil maior; ao aumentar a área dos terrenos, verifica-se aumento no 

número de torres e número de unidades, com diminuição das áreas úteis. Entretanto, observa-

se a presença de térreos generosos dotados de equipamentos de uso coletivo, qualidade que é 

fator de valorização financeira do imóvel e atributo de agregação de valor e construção da 

imagem dos empreendimentos como um “condomínio-clube”. 

Com os estoques de verticalização esgotados no distrito de Vila Leopoldina e também com a 

demora na revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, de 2002, até o presente 

momento, a tendência prevista é que empreendedores busquem novas áreas na cidade que 

ofereçam maiores vantagens para a sua atuação, agravando as dificuldades de uma efetiva 

transformação e desenvolvimento daquela região. Prevê-se uma possível estagnação e 

desinteresse do mercado imobiliário pela área, uma vez que foi bastante explorada nos 

últimos dez anos. Esta é uma questão que sugere o aprofundamento do conflito entre plano e 

realidade, pois mesmo que o poder público acene com a retomada da OU naquela área (como 

parece acontecer, conforme manifestações recentes de técnico da SEMPLA e pesquisador 

deste projeto), a tardia manifestação pública parece conflitar uma vez mais com a dinâmica 

imobiliária da cidade. Vale lembrar que as dificuldades de aprovação de revisões do PDE vêm 

revelando a presença desses conflitos de interesses entre o poder público e atores que 

representam o mercado imobiliário, atrasos que aprofundam o distanciamento cada vez maior 

entre a existência do plano e de estruturas técnicas organizadas e capacitadas para levá-lo à 

frente. Estes atrasos se submetem também às fragilidades da descontinuidade política, cujas 
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conseqüências nefastas para a prática do planejamento se encontram no desmonte que equipes 

técnicas hábeis sofrem com as mudanças sucessivas dos quadros políticos.  

O conflito poderá ainda envolver a comunidade moradora, uma vez que a região vem 

apresentando problemas de congestionamento nas vias que foram ocupadas com maior 

intensidade pelas novas construções, situação dificultada pela ausência de transformações 

viárias e do sistema de conexões e acessos previstos pelo plano. Não se deve esquecer 

também o agravamento das condições ambientais e das dificuldades de drenagem acarretados 

pelo adensamento e impermeabilização, o que faz urgir melhorias urbanísticas que continuam 

à espera de realizar-se. Todas estas dificuldades e atrasos na implementação de benfeitorias 

são fundamento para possíveis interveniências da comunidade, por meio de instituições que as 

represente, como o Ministério Público.  

Equivale dizer que, no caso estudado, a aplicação de instrumentos urbanísticos capazes de 

equacionar a qualidade urbana numa escala mais ampla, como é o caso da Operação Urbana, e 

que são hoje utilizados de forma consolidada em outros países, inclusive nos 

latinoamericanos, vem se atrelando a opções políticas e embates de poder que menosprezam 

diretrizes do Plano Diretor da Cidade e os esforços técnicos anteriormente realizados no 

sentido de direcionar as transformações urbanas qualitativas previstas em projeto urbano. 

Além dos problemas decorrentes dos padrões recentes de ocupação, a área permanece a 

reboque da presença da CEAGESP, que seria remanejada pela prática da OU, contando ainda 

e por essa razão com os problemas urbanos causados pelo movimento de caminhões e 

procedimentos de estocagem e embalagem de produtos comercializados por aquele 

entreposto. 

Pode-se afirmar que as transformações físicas e a imagem de bairro pujante veiculadas pelo 

mercado imobiliário são incompatíveis com os problemas urbanísticos, de ausência de 

conexões viárias suficientes, de solução dos aflitivos problemas de drenagem observados na 

área e total ausência de qualidade de desenho urbano e paisagístico encontrado. Observa-se 

um incremento da verticalização e adensamento da área, instalando usuários em uma região 

despreparada urbanisticamente para a recepção de função residencial dessa ordem.  

Constata-se a oportunidade desperdiçada para a cidade de poder transformar uma área em 

processo patente de mudança de uso e degradação, a partir do uso do instrumento da 
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Operação Urbana Consorciada, associado a um projeto urbano, capaz de coordenar as 

transformações da edilícia e do espaço público, de maneira sincronizada e sinérgica.   

A análise apresentada possibilita compreender que a área alvo da OU Vila Leopoldina-

Jaguaré em São Paulo, vem sendo transformada por padrões arquitetônicos e urbanísticos 

ditados pela reprodução da lógica de oportunidades, praticada pelo mercado imobiliário e 

propiciada pelo poder público municipal. Essa situação encontrada permite indicar como 

tendência a ocupação do solo por empreendimentos predominantemente residenciais, de 

médio e alto padrão, caracterizados por condomínios verticais que pregam vantagens advindas 

de segregação relativa à rua e ao bairro. Esse discurso veiculado pela propaganda reforça a 

adoção de um valor de recusa de relacionamento entre a edilícia e o espaço da cidade, que 

vem somente justificar o total descompasso entre edificação e ambiente construído. A 

situação segue adiante, pois o poder de mediação do Estado como o agente que hoje 

determina os índices de potencial adicional do direito de construir e estoques destes é 

utilizado para perpetuar um modelo conservador e patrimonialista de planejamento, com 

políticas que priorizam a ação do mercado imobiliário e estancam outras práticas 

progressistas, tais como poderiam ser as OUC e intervenções decorrentes projetos urbanos.  

Essa ocupação de solo se aproveita na maioria das vezes da disponibilidade de terrenos de 

dimensões expressivas, propiciados pelas transformações de uso que a região vem sofrendo, a 

partir do processo de desconcentração industrial e esvaziamento de galpões e deslocamento de 

plantas industriais.  

Observa-se que essa ação oportunista do mercado imobiliário apoiada por atores públicos, 

revela a existência de reprodução dessas práticas conservadoras mencionadas, expressão de 

perpetuação de interesses restritos. Tal cooptação de interesses, de forma a deixar o plano e o 

projeto urbano realizado pela equipe técnica da SEMPLA engavetados, sugere que esses 

agentes produtores do espaço urbano não têm ímpeto ou disposição para apresentar proposta 

de transformação da ambiência urbana encontrada na região, que permanece a reboque da 

presença da CEAGESP na área, contando com os problemas urbanos causados pelo 

movimento de caminhões e procedimentos de estocagem e embalagem de produtos 

comercializados por aquele entreposto.  

Pode-se afirmar que as transformações físicas e a imagem de bairro pujante veiculadas pelo 

mercado imobiliário são incompatíveis com os problemas urbanísticos, de ausência de 
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conexões viárias suficientes, de solução dos aflitivos problemas de drenagem observados na 

área e total ausência de qualidade de desenho urbano e paisagístico encontrado. Observa-se 

um incremento da verticalização e adensamento da área, instalando usuários em uma região 

despreparada urbanisticamente para a recepção de função residencial dessa ordem.  

Constata-se a oportunidade desperdiçada para a cidade de poder transformar uma área em 

processo patente de mudança de uso e degradação, a partir do uso do instrumento da 

Operação Urbana Consorciada, associado a um projeto urbano, capaz de coordenar as 

transformações da edilícia e do espaço público, de maneira sincronizada e sinérgica.  Os 

descompassos entre plano e realidade, evidenciados nesta investigação colocam em cheque e 

ao mesmo revelam outros descompassos e conflitos – entre a adoção e a prática efetiva - de 

instrumentos urbanísticos reconhecidamente progressistas, justamente por estarem fundados 

numa concepção de flexibilidade e adequação aos ritmos das transformações urbanas, cada 

vez mais acelerados e mutáveis. Tal como se procurou salientar ao longo das análises, no caso 

da Operação Urbana estudada, estes descompassos assumem conotação explicitamente 

política. Ainda que prevista no Pano Diretor de 2002, esta OU não foi regulamentada, 

interrompendo assim um processo técnico que já estava em andamento e, com ele, a principal 

estratégia de controle público contida neste instrumento, ou seja, o Projeto Urbano elaborado 

e previsto. 
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8 ANEXOS 
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Nome do empreendimento 
 

HYDE PARK  (Condomínio simples) 

 
01 

Endereço 

Rua Paulo Franco, 104 
Área do terreno 

1.040,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

95,31 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

12 
Total de unidades 

48 
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Nome do empreendimento 
 

MAGNA VITA   (Condomínio Clube) 

 
02 

Endereço 
Carlos Weber (Rua) 757 

Área do terreno 

3.716,11 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

175,8 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

26 
Total de unidades 

104 
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Nome do empreendimento 

 

NEO MILANO  (Condomínio simples) 

 
06 

Endereço 
Coriolano (Rua) 1 642 

Área do terreno 

3132,42 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

126,00 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

26 
Total de unidades 

104 
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Nome do empreendimento 
 

IMPERATRIZ (Condomínio simples) 

 
07 

Endereço 

Carneiro da Silva (Rua) 217 
Área do terreno 

1.200,00 

Número de dormitórios 

2 
Área útil 

48,25 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

6 
Número de pavimentos 

16 
Total de unidades 

96 
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Nome do empreendimento 
 

PROVENCE  (Condomínio clube) 

 
10 

Endereço 

Carlos Weber (Rua) 720 
Área do terreno 

5.457,00 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

171,8 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

27,5 
Total de unidades 

110 
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Nome do empreendimento 
 

PARADISO VILA ROMANA  (Condomínio Clube) 

 
11 

Endereço 

Fabia (Rua) 800 
Área do terreno 

13.590,90 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

172,6 
Número de torres 

3 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

27 
Total de unidades 

162 
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Nome do empreendimento 
 

DUPLEX UP STYLE (Condomínio  simples) 

 
09 

Endereço 

Rua Schlling, 560 
Área do terreno 

1.031,0 

Número de dormitórios 

1 
Área útil 

35,44 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

10 
Número de pavimentos 

10 
Total de unidades 

100 
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Nome do empreendimento 
 

CARPE DIEM  (Condomínio Clube) 

 
17 18 

Endereço 

Carlos Weber (Rua) 950 
Área do terreno 

5.271,96 

Número de dormitórios 

2 
Área útil 

51,5  e  60,0 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

8 
Número de pavimentos 

24 
Total de unidades 

384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

Nome do empreendimento 
 

SPAZIO DI SIENA 

 
19 

Endereço 

Caetanópolis (Rua) 354 
Área do terreno 

1.430,00 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

143,77 
Número de torres 

? (2?) 

Unidades por andar 

? (1?) 
Número de pavimentos 

3 
Total de unidades 

17 (???) 
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Nome do empreendimento 
 

HORIZONS  (Condomínio clube) 

 
15 16 

Endereço 

Carlos Weber (Rua) 812 
Área do terreno 

4.320,75 x 2  =  8.641,5 

Número de dormitórios 

4   e  3 
Área útil 

151,36  e  117,38 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

27 
Total de unidades 

216 
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Nome do empreendimento 
 
REFUGE       (Condomínio Clube) 

 

 
22 23 

 

Endereço 

Avenida Mofarrej, 154 
Área do terreno 

8.232,0 x 2 = 16.464,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

78,02 e 94,39 
Número de torres 

4 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

25 
Total de unidades 

400 
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Nome do empreendimento 
 

MONDRIAN     (Condomínio simples) 

 
24 25 

Endereço 

Aliança Liberal (Rua) 990 
Área do terreno 

1.250,96 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

171,79 e 338,98 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

1 
Número de pavimentos 

18 
Total de unidades 

18 
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Nome do empreendimento 

 

PARQUE DAS FLORES  (Condomínio simples) 

 
20 21 

Endereço 

George Schmidt (Rua) 357 
Área do terreno 

3.202,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

80,18 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

20 
Total de unidades 

160 
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Nome do empreendimento 

 

COLORS ALTO DA LAPA / LIVERPOOL ALTO DA LAPA 

 
29 30 41 42 43 

Endereço 

Belmonte (Rua) 150 
Área do terreno 

8.768,95 

Número de dormitórios 

2 / 3 / 2 / 3 / 3 
Área útil 

49,5 / 63,7 / 51,53 / 64,02 
/ 64,02 

Número de torres 

5 

Unidades por andar 

7,84 / 7,84 / 6 / 6 / 6 
Número de pavimentos 

14 / 14 / 7,33 / 7,33 / 7,33 
Total de unidades 

352 
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Nome do empreendimento 
 

DOPPIO ALTO DA LAPA  (Condomínio simples) 

 
33 34 

Endereço 

Nanuque, 310  
Área do terreno 

878,25 x 2 = 1.756,5 

 
Número de dormitórios 

3 e 4 

 

Área útil 

110,02 e 127,1 
Número de torres 

1 (2 blocos) 

Unidades por andar 

8 
Número de pavimentos 

15 
Total de unidades 

120 
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Nome do empreendimento 
 

SPAZIO CLUBE   (Condomínio simples) 

 
26 27 

Endereço 

Caetanópolis (Rua) 930 
Área do terreno 

8.116,50 

Número de dormitórios 

2  e 3 
Área útil 

49,088  e  57,88 
Número de torres 

3 

Unidades por andar 

7,73 e 6 
Número de pavimentos 

15 e 17 
Total de unidades 

334 
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Nome do empreendimento 
 

LUMINA ALTO DA LAPA   (Condomínio simples) 

 
49 

Endereço 

Brentano (Rua) 401 
Área do terreno 

1.749,00 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

139,74 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

16 
Total de unidades 

32 
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Nome do empreendimento 
 

VILLA DELL ACQUA  (Condomínio simples) 

 
50 51 

Endereço 

Francisco Pedro do Amaral (Rua) 251 
Área do terreno 

2.870,24 

Número de dormitórios 

2 e 3 
Área útil 

55,2 e  67,22 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

6 
Número de pavimentos 

8 
Total de unidades 

96 
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Nome do empreendimento 
 

RISERVATO ALTO DA LAPA  (Condomínio simples) 

 
39 40 

Endereço 

Camândulas, das (Rua) 112 
Área do terreno 

3.700,00 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

143,03 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

27 
Total de unidades 

108 
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Nome do empreendimento 

 
RESIDENCIAL ALTO DO BOSQUE  (Condomínio  Clube) 

 
56 

Endereço 

Belchior de Azevedo (Rua) 202 
Área do terreno 

6.972,00 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

117,85 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

22 
Total de unidades 

176 
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Nome do empreendimento 
 
JARDIM LEOPOLDINA PARQUE CLUBE   (Condomínio Clube)  

 

 
57 58 

Endereço 

Avenida Mofarrej, 275 
Área do terreno 

4.018,18 + 12.556,82 = 
16.575,0 

Número de dormitórios 

3 e 4 
Área útil 

96,0 e 121,16 
Número de torres 

4 

 
Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

24 (96,0) e 3 x 25 (121,16) 
Total de unidades 

96 + 300 = 396 
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Nome do empreendimento 

 

PLATINUM ALTO DA LAPA  (Condomínio simples) 

 
55 

Endereço 

Carlos Weber (Rua) 452 
Área do terreno 

1.931,70 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

103,4 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

20 
Total de unidades 

80 
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Nome do empreendimento 
 

IDEATTO  (Condomínio simples) 

 
64 65 66 

Endereço 

Porto Carreiro, General (Pça) 10 
Área do terreno 

953,98 + 324,77 + 371,25 
= 1.650,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

63,0 
Número de torres 

1 (2 blocos) 

Unidades por andar 

6  
Número de pavimentos 

17 
Total de unidades 

59 + 20 + 23 = 102 
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Nome do empreendimento 
 

PODIUM VILA LEOPOLDINA  (Condomínio Clube) 

 
70 

Endereço 

Belchior de Azevedo (Rua) 156 
Área do terreno 

17.279,02 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

130,00 
Número de torres 

4 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

24 
Total de unidades 

384 
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Nome do empreendimento 
 

HORIZONTES CIDADE UNIVERSITÁRIA (Condomínio Clube) 

 
59 60 61 

Endereço 

Escola Politécnica (Av) 942 
Área do terreno 

32.805,51 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

156,25 / 186,17 / 234,27 
Número de torres 

7 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

28 
Total de unidades 

392 
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Nome do empreendimento 
 
VILLA DE ESPANHA  (Condomínio  Clube) 

 

 
77 

Endereço 

Venceslau de Queirós (Av) 470 
Área do terreno 

6.461,49 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

82,0 
Número de torres 

4 

Unidades por andar 

4 
Número de pavimentos 

7 
Total de unidades 

112 (28 x4) 
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Nome do empreendimento 
 
UPPER LIVING VILA LEOPOLDINA 

 

 
81 

Endereço 

Rua Mofarrej, 346 
Área do terreno 

2.271,94 + 4.544,56 = 
6.816,5 

Número de dormitórios 

2 e 3 
Área útil 

56,69 e 79,13 
Número de torres 

2 

Unidades por andar 

6 
Número de pavimentos 

18 
Total de unidades 

72 + 144 = 236 
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Nome do empreendimento 
 
VILA NOVA LEOPOLDINA II  (Condomínio Clube)  

 
72 

Endereço 

Nagel, s/n  
Área do terreno 

16.821,06 x 2 = 33.042,17 

Número de dormitórios 

4 
Área útil 

158,11 e 210,66 

 

Número de torres 

6 

Unidades por andar 

2 
Número de pavimentos 

27 
Total de unidades 

162 + 162 = 324 
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Nome do empreendimento 
 

GRAND ESTILO ALTO DA LAPA  (Condomínio simples)  

 
89 

Endereço 
Aliança Liberal (Rua) 880 

Área do terreno 

800,0 

Número de dormitórios 

3 
Área útil 

180,0 
Número de torres 

1 

Unidades por andar 

1 
Número de pavimentos 

10 
Total de unidades 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

CAPÍTULO 6: INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

Raquel Cymrot 

Eunice Helena S. Abascal 

 

A atuação do mercado imobiliário na área-alvo da OU Vila Leopoldina-Jaguaré, de 2002 a 

2010: uma análise estatística 

Nesta parte, realiza-se uma análise descritiva fundamentada na base EMBRAESP, que 

disponibilizou dados sobre empreendimentos imobiliários realizados nos distritos de Vila 

Leopoldina e Jaguaré, no intervalo de março de 2002 até março de 2010. Tais dados foram 

considerados como dados populacionais uma vez que a EMBRAESP possui uma base de 

dados bastante confiáve do total de empreendimentos na área. Por meio de cálculo de medidas 

de tendência central, posição, variabilidade, forma da distribuição e da construção de gráficos 

e tabelas, busca-se resumir as informações disponíveis bem como conhecer melhor o 

comportamento das variáveis estudadas (MAGALHÃÊS; LIMA, 2010). Um dos gráficos 

utilizados foi o boxplot que é um gráfico em formato de caixa com o nível superior dado pelo 

3º quartil e o nível inferior pelo 1º quartil. A mediana é representada por um traço no interior 

da caixa e segmentos de reta são desenhados da extremidade da caixa até os valores máximo e 

mínimo que não sejam observados discrepantes. A representação gráfica através do Boxplot 

fornece, entre outras informações, a variabilidade e a simetria dos dados (MONTGOMERY; 

RUNGER, 2009). Para realização da análise descritiva foi utilizado o programa estatístico 

Minitab. 

A análise partiu da categorização presente no cadastro da EMBRAESP, que forneceu as 

chaves para a sua realização, ao discriminar as seguintes variáveis, qualitativas e 

quantitativas: nome do empreendimento, endereço, data de lançamento e entrega, número de 

dormitórios, área útil, unidades por andar, número de pavimentos, total de unidades, área do 

terreno, construtoras/incorporadoras. O recorte de 2002 a 2010 é suficiente para indicar 

tendências e comportamento do mercado imobiliário na área em estudo. 

Ao se observar a variável ano do lançamento no gráfico 6.1, verifica-se uma maior incidência 

de lançamentos no intervalo 2006 a 2008. Este resultado pode ser interpretado considerando-
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se o “boom” imobiliário ocorrido nesse período, resultante do aquecimento da economia e 

capitalização das construtoras. O total de lançamentos nesse intervalo é de 51.7%.  

 

 

GRÁFICO 6.1 - Gráfico para o nº e porcentagem de lançamentos em função do ano.  

 

Quanto ao número de dormitórios por unidade residencial, a porcentagem de lançamentos 

com 1, 2, 3 e 4 dormitórios foi respectivamente de 1,1%, 16,0%, 46,1% e 33,7%. Verifica-se, 

portanto, uma predominância de apartamentos com 3 e 4 dormitórios (79,8%). Tal 

configuração está de acordo com a predominância de empreendimentos voltados para a classe 

média alta e classe alta. Na base de dados aparecem 2,2% dos lançamentos com 0,5 

dormitórios (dois lançamentos). Tais lançamentos correspondem a uma situação atípica, na 

qual imóveis de 70 m
2
 de espaços abertos podiam ter as unidades unidas ou não, de modo a 

aumentar a área útil e ter o número de dormitórios determinado pelo comprador.  

Considerando-se o intervalo total de janeiro de 2002 a março de 2010, conforme apresentado 

nos gráficos 4 e 5, predominam unidades residenciais de mais de 80 m
2
 de área útil (55,1%) , 
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terrenos de mais de 2000 m
2
 (59,6%), empreendimentos com mais de 15 pavimentos (71,9%) 

e com mais de duas unidades por andar (80,9%).  

 

GRÁFICO 6.2- Histograma e gráfico de setor para área útil e área do terreno dos empreendimentos.  
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GRÁFICO 6.3 - Histograma e gráfico de setor para número de pavimentos e de unidades por andar 

 

Conforme o gráfico 6.2, pode-se notar que apartamentos com menos de 80 m
2
 têm em sua 

maioria (80% do total) mais de 4 unidades por andar e que somente para empreendimentos 

com residências de três e quatro dormitórios aparecem casos em que há até duas unidades por 

andar.  

 

GRÁFICO 6.4 - Gráficos de setor para número de unidades por andar em função da área útil e do nº de 

dormitórios. Fonte: todos os gráficos deste cap. autoria de Raquel Cymrot 

 

Ao se cruzar a variável área útil com ano de lançamento, observa-se, no gráfico 6.5, a 

tendência a partir de 2009 de diminuição da área útil, para a faixa menor de 80 m
2
. Ou seja, 

observa-se como tendência que a área útil das unidades vem diminuindo, podendo indicar 

uma transição para um médio padrão de construção. Também o gráfico 4 mostra que a partir 

de aproximadamente 60m
2
 já existem apartamentos com 3 dormitórios. 
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GRÁFICO 6.5 - Boxplot e gráfico de setor para área útil em função do ano de lançamento e número de 

dormitórios. Fonte: Raquel Cymrot 

 

Ao mesmo tempo em que com o passar dos anos, conforme gráfico 6.5, diminui a área útil, 

observa-se no gráfico 6.6 que desde 2003 a maior incidência é de mais de quinze pavimentos 

sendo, em 2010, a totalidade dos lançamentos (até o mês de março) com mais de 15 

pavimentos. A partir de 2009 também se verifica uma concentração em um maior número de 

unidades por andar. Esta pesquisa, portanto, vem demonstrando uma tendência de 

crescimento do número de pavimentos e de unidades por andar, de modo que haja maior 

número de unidades comercializáveis, mesmo em detrimento da área útil do apartamento, 

revelando assim, a lógica do mercado imobiliário. Por outro lado tal lógica atende ao 

consumidor que parece preferir empreendimentos com maior número de unidades a fim de 

minimizar as despesas condominiais. 

Observa-se uma maioria de empreendimentos com área de terreno maior que 2000 m
2
, o 

aumento do número de pavimentos e diminuição da área útil das unidades, indicando a 

probabilidade de elevação do número de “condomínios-clube” (empreendimentos que são 

assim denominados pelo mercado imobiliário, por disporem de área de lazer privativa no 

térreo).  
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GRÁFICO 6.6 – Boxplot para as variáveis: área do terreno, nº de pavimentos, nº de dormitórios e unidades por 

andar, em função do ano de lançamento. Fonte: Raquel Cymrot 

 

A Tabela 6.1 apresenta algumas estatísticas descritivas para as variáveis: número de 

dormitórios, número de pavimentos, número de unidades por andar, número total de unidades, 

área útil e do terreno. Quanto maior o coeficiente de variação, maior a dispersão dos dados 

(LEVINE; STEPHAN, KREHBIEL; BERENSON, 2008). Verifica-se que a área do terreno é 

a variável mais dispersa, seguida pelo número total de unidades, área útil e unidades por 

andar. Isto ocorre em função da disponibilidade dos terrenos na região estudada que 

apresentam áreas bastante heterogêneas. 

 

TABELA 6.1 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS PARA AS VARIÁVEIS: Nº DE DORMITÓRIOS, Nº DE 

PAVIMENTOS, Nº DE UNIDADES POR ANDAR, Nº TOTAL DE UNIDADES, ÁREA ÚTIL E DO 

TERRENO 
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Número de dormitórios 3,09 0,83 26,86 0,5 4,0

Número de pavimentos 18,44 6,68 36,23 2,0 28,0

Número de unidades por andar 4,37 1,89 43,24 1,0 10,0
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Área do terreno 4171,00 4008,00 96,09 70,0 17279,0
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Analisando-se a base EMBRAESP, verifica-se uma diversificação de construtoras e 

incorporadoras, e que é recorrente o fenômeno de coincidência entre incorporadora e 

construtora.  

Como tendência geral, pode-se dizer que no recorte considerado da pesquisa, vem se 

modificando o padrão dos empreendimentos oferecidos na área, transitando de alto padrão 

para um médio padrão. Entretanto, a análise dos dados possibilita dizer que ainda existem 

lançamentos pontuais de alto padrão acontecendo. Esta situação significa que, como se 

observou nos gráficos anteriores, terrenos de menor área vêm sendo em utilizados para 

empreendimentos com 3 ou 4 dormitórios por unidade residencial e índices maiores de 

verticalização. Verifica-se ainda a possibilidade de presença dispersa de empreendimentos de 

padrão diferenciado, com menos torres e menos unidades residenciais, indicando taxas 

condominiais maiores, destinados a estratos sociais de melhor poder aquisitivo. 

Essa diversidade de padrões, a tendência de maior verticalização, bem como maior número de 

unidades residenciais, e menor área útil, demonstram uma atividade do mercado imobiliário 

no sentido de máximo aproveitamento das oportunidades na área, impondo padrões de 

ocupação e desenvolvimento centrados na realização do produto arquitetônico e imobiliário.  

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados de pesquisa obtidos possibilitaram compreender que a área alvo da OU Vila 

Leopoldina-Jaguaré em São Paulo, vem sendo transformada por padrões arquitetônicos e 

urbanísticos ditados pela reprodução da lógica de oportunidades, praticada pelo mercado 

imobiliário e apoiada pelo poder público municipal. Essa situação encontrada permite indicar 

como tendência a ocupação do solo nas áreas sob mira de Operações Urbanas, 

prioritariamente por empreendimentos residenciais, de médio e alto padrão, caracterizados por 

condomínios verticais que pregam vantagens advindas de segregação relativa à rua e ao 

bairro.  

A situação se explica pelo aquecimento do mercado imobiliário experimentado pelas 

condições favoráveis de natureza macroeconômica experimentadas pelo país desde 2007, e 
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capitalização das construtoras e incorporadoras.  A atuação desse segmento de mercado se 

pauta principalmente por investimentos em habitação de alto e médio padrões, pelo fato de a 

ainda existente concentração de rendas e de poupança nas mãos desses estratos sociais 

justifica a oferta majoritária de empreendimentos voltados a esse público consumidor. Esse 

fenômeno justifica ainda a presença de determinados patamares de valor de solo e dos 

imóveis, na região em estudo, bem como estes valores estão associados à presença de serviços 

atraídos à área pelos empreendimentos residenciais que nela são reproduzidos.    

A aplicação de recursos prioritariamente nesses segmentos favorece e vem ao encontro  do 

discurso veiculado pela propaganda quanto à natureza singular e inovadora desses produtos 

imobiliários, como oásis de conforto e segurança em meio a uma cidade, cuja imagem de 

insegurança e ambiente inóspito reforça a adoção de um valor de recusa de relacionamento 

entre o espaço construído e a cidade, que vem justificar o total descompasso entre edificação e 

ambiente construído. A situação segue adiante, pois o poder de mediação do Estado como o 

agente que hoje determina os índices de potencial adicional do direito de construir e estoques 

destes é utilizado para perpetuar um modelo conservador e patrimonialista de planejamento, 

com políticas que priorizam a ação do mercado imobiliário e estancam outras práticas 

progressistas, tais como poderiam ser a implementação completa de OUCs e intervenções 

decorrentes de projetos urbanos.  

A área, no entanto, demonstra como tendência geral, no recorte considerado da pesquisa, uma 

progressiva predominância de empreendimentos de médio sendo oferecidos na área, 

transitando de alto padrão para um médio padrão. Entretanto, a análise dos dados estatísticos 

produzidos possibilita dizer que ainda existem lançamentos pontuais de alto padrão 

acontecendo. Esta situação significa que, como se pode observar na análises precedentes,  

terrenos de menor área vêm sendo utilizados para empreendimentos com três ou quatro 

dormitórios por unidade residencial e índices maiores de verticalização. Verifica-se ainda a 

presença dispersa de empreendimentos de padrão diferenciado, com menos torres e menos 

unidades residenciais, indicando taxas condominiais maiores, destinados a estratos sociais de 

melhor poder aquisitivo. 

Essa diversidade de padrões, e a tendência observada de maior índice de verticalização, bem 

como maior número de unidades residenciais por empreendimento, e menor área útil, 

demonstram uma atividade do mercado imobiliário no sentido de máximo aproveitamento das 

oportunidades na área, impondo padrões que procuram explorar ao máximo a ocupação e 
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desenvolvimento da região centrado na realização do produto arquitetônico e imobiliário. 

Observa-se ainda que a área útil vem diminuindo, e que  desde 2003 a maior incidência é de 

edifícios com mais de quinze pavimentos sendo que, em 2010, a totalidade dos lançamentos 

(até o mês de março) é de mais de quinze  pavimentos. Esses resultados revelam o progressivo 

adensamento, e, por conseguinte, grande afluxo de usuários e veículos particulares na região, 

em um ambiente urbano que se encontra estagnado ou em deterioração, convivendo com a 

crônica ausência de melhoramentos urbanísticos.   

A partir de 2009 também se verifica uma concentração em um maior número de unidades por 

andar. Esta pesquisa, portanto, vem demonstrando uma tendência de crescimento do número 

de pavimentos e de unidades por andar, o que por um lado indica maior número de unidades 

comercializáveis disponíveis, mesmo em detrimento da área útil do apartamento, revelando 

assim, a lógica do mercado imobiliário, visando á rentabilidade mesmo que sacrificando a 

qualidade do morar. Por outro lado tal lógica atende ao consumidor que parece preferir 

empreendimentos com maior número de unidades, a fim de minimizar despesas condominiais. 

Registros fotográficos e análises a partir do Google Street View possibilitaram a observação 

de algumas características comuns aos empreendimentos em análise. Os edifícios em sua 

maioria dispõem de esquemas e dispositivos de segurança e isolamento relativo à rua. Estas 

observações indicam uma tendência de que a aquisição de empreendimentos imobiliários tem 

causa em fatores não relacionados à escolha do bairro como ambiente de permanência como 

razão prioritária. Por outro lado, pode-se aventar que a posição estratégica do bairro em 

termos de acessibilidade e proximidade de outras estruturas urbanas de apoio, demonstra a 

presença de altas demandas de uso residencial, prontamente respondidas pelo mercado 

imobiliário. 

Ainda, do ponto de vista da ambiência urbana, a presença de portarias ou guaritas que filtram 

o acesso de visitantes, e funcionam como elemento de segregação dos condomínios 

relativamente à rua, se apresenta como fenômeno recorrente. Os condomínios verticais que 

hoje pontuam a paisagem se apresentam, de forma geral, como condomínios fechados, 

protegidos por grades, muros, dispositivos de filtro de visitantes e acessos, e esquemas de 

segurança. Por essa razão, a arquitetura dos empreendimentos residenciais estudados investe 

em soluções de térreos e implantação cujo resultado é a introspecção, dispondo de 

equipamentos de lazer de uso coletivo nos térreos, sugerindo que os moradores possam 
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substituir eventuais saídas do condomínio e relacionamento com o espaço urbano, ao se 

utilizarem de tais equipamentos.  

Outra observação que pode sugerir um padrão para o ambiente construído encontrado é a 

concentração da densidade, apesar da verticalização crescente. Tal densidade concentrada 

(principalmente em alguns eixos e manchas no interior do perímetro) é resultante do tipo de 

ocupação anterior, de natureza eminentemente industrial. O bairro é ocupado ainda hoje por 

galpões (ativos ou não) destinados às indústrias ou aos serviços à produção industrial e 

comércio, situação que decorre da não realização da OU Vila Leopoldina-Jaguaré, que 

transformaria de modo mais completo toda a área. Essa ocupação se faz acompanhar de uso 

residencial unifamiliar predominantemente de baixa densidade. Essas peculiaridades de 

ocupação têm como resultado, frente à implantação atual dos condomínios verticais, um 

ambiente que é marcado por forte contraste entre as torres que vêm sendo construídas para as 

classes média e alta, e um bairro tradicionalmente fabril, destinado ao uso residencial de 

classe média e média baixa. A estagnação que o esgotamento de estoques significa é reforçada 

por essa paisagem de contradições de ocupação e usos, e a não implementação do plano só faz 

por aprofundar esse cenário conflituoso.  

É possível supor que nessa contradição de usos e de ocupação, a que se pode denominar 

ocupação industrial e pós-industrial, um descompasso urbanístico de tempos e demandas 

históricas na cidade, numa sobreposição incongruente e conflitante. Tal contraste é visível nas 

investigações realizadas, observando-se em muitos casos, com a pesquisa que se usou do 

Google Street View, a vizinhança ainda fabril dos condomínios residenciais, que se inserem 

em meio a um ambiente urbano e que revela ainda traços de ocupação anterior.  

Outra característica que salta aos olhos é a repetição tipológica que se verifica com a presença 

de padrões edilícios semelhantes, refletindo lógicas usuais do mercado imobiliário difundidas 

na cidade, que criam e reforçam valores no imaginário social sobre a qualidade do morar e, ao 

mesmo tempo, se guiam, nesta reprodução arquitetônica e construtiva, por fatores de redução 

de custos e lucratividade. É recorrente a tipologia construtiva de planta com quatro ou duas 

unidades por andar, com circulação central que se projeta na fachada, estabelecendo eixo de 

simetria que divide duas alas com sacada ou balcões em cada pavimento tipo, simetria essa 

demarcada pelo coroamento do edifício. Mesmo em empreendimentos com mais de duas 

torres em terrenos de extensões superiores a 4.000 m2, é notável a repetição desse padrão 

construtivo, contribuindo para a reprodução de um tipo na paisagem.  
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Verifica-se também recorrentemente, confirmando o que foi anteriormente exposto, que as 

torres são na maior parte dos casos implantadas distantes da rua, sendo o espaço existente 

entre os volumes residenciais e a via pública ocupado por térreos muitas vezes elevados, 

contendo, por exemplo, garagens ou demais usos coletivos (salas de ginástica, salões de festas 

etc.). Esse artifício é um dispositivo de isolamento das unidades residenciais relativamente à 

rua, solução que agrega qualidades que são veiculadas pelo mercado imobiliário como fatores 

de segurança e privacidade.  

O padrão social a que destina os empreendimentos é variável; entretanto, verifica-se a 

predominância de exemplos voltados à classe média alta e classe alta. Isto pode ser constatado 

pela uniformidade no tratamento edilício, no que diz respeito aos materiais e acabamentos, 

bem como pela variação do número de torres relativamente à área útil dos apartamentos e área 

dos terrenos. Quando o terreno e o número de torres são menores, verificam-se menos 

unidades por andar e área útil maior; ao aumentar a área dos terrenos, verifica-se aumento no 

número de torres e número de unidades, com diminuição das áreas úteis. Entretanto, observa-

se a presença de térreos generosos dotados de equipamentos de uso coletivo, qualidade que é 

fator de valorização financeira do imóvel e atributo de agregação de valor e construção da 

imagem dos empreendimentos como um “condomínio-clube”. 

Com os estoques de verticalização esgotados no distrito de Vila Leopoldina e também com a 

demora na revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, de 2002, até o presente 

momento, a tendência prevista é que empreendedores busquem novas áreas na cidade que 

ofereçam maiores vantagens para a sua atuação, agravando as dificuldades de uma efetiva 

transformação e desenvolvimento daquela região. Prevê-se uma possível estagnação e 

desinteresse do mercado imobiliário pela área, uma vez que foi bastante explorada nos 

últimos dez anos. Esta é uma questão que sugere o aprofundamento do conflito entre plano e 

realidade, pois mesmo que o poder público acene com a retomada da OU naquela área (como 

parece acontecer, conforme manifestações recentes de técnico da SEMPLA e pesquisador 

deste projeto), a tardia manifestação pública parece conflitar uma vez mais com a dinâmica 

imobiliária da cidade. Vale lembrar que as dificuldades de aprovação de revisões do PDE vêm 

revelando a presença desses conflitos de interesses entre o poder público e atores que 

representam o mercado imobiliário, atrasos que aprofundam o distanciamento cada vez maior 

entre a existência do plano e de estruturas técnicas organizadas e capacitadas para levá-lo à 

frente. Estes atrasos se submetem também às fragilidades da descontinuidade política, cujas 
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conseqüências nefastas para a prática do planejamento se encontram no desmonte que equipes 

técnicas hábeis sofrem com as mudanças sucessivas dos quadros políticos.  

O conflito poderá ainda envolver a comunidade moradora, uma vez que a região vem 

apresentando problemas de congestionamento nas vias que foram ocupadas com maior 

intensidade pelas novas construções, situação dificultada pela ausência de transformações 

viárias e do sistema de conexões e acessos previstos pelo plano. Não se deve esquecer 

também o agravamento das condições ambientais e das dificuldades de drenagem acarretados 

pelo adensamento e impermeabilização, o que faz urgir melhorias urbanísticas que continuam 

à espera de realizar-se. Todas estas dificuldades e atrasos na implementação de benfeitorias 

são fundamento para possíveis interveniências da comunidade, por meio de instituições que as 

represente, como o Ministério Público.  

Equivale dizer que, no caso estudado, a aplicação de instrumentos urbanísticos capazes de 

equacionar a qualidade urbana numa escala mais ampla, como é o caso da Operação Urbana, e 

que são hoje utilizados de forma consolidada em outros países, inclusive nos 

latinoamericanos, vem se atrelando a opções políticas e embates de poder que menosprezam 

diretrizes do Plano Diretor da Cidade e os esforços técnicos anteriormente realizados no 

sentido de direcionar as transformações urbanas qualitativas previstas em projeto urbano. 

Além dos problemas decorrentes dos padrões recentes de ocupação, a área permanece a 

reboque da presença da CEAGESP, que seria remanejada pela prática da OU, contando ainda 

e por essa razão com os problemas urbanos causados pelo movimento de caminhões e 

procedimentos de estocagem e embalagem de produtos comercializados por aquele 

entreposto. 

Pode-se afirmar que as transformações físicas e a imagem de bairro pujante veiculadas pelo 

mercado imobiliário são incompatíveis com os problemas urbanísticos, de ausência de 

conexões viárias suficientes, de solução dos aflitivos problemas de drenagem observados na 

área e total ausência de qualidade de desenho urbano e paisagístico encontrado. Observa-se 

um incremento da verticalização e adensamento da área, instalando usuários em uma região 

despreparada urbanisticamente para a recepção de função residencial dessa ordem.  

Constata-se a oportunidade desperdiçada para a cidade de poder transformar uma área em 

processo patente de mudança de uso e degradação, a partir do uso do instrumento da 
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Operação Urbana Consorciada, associado a um projeto urbano, capaz de coordenar as 

transformações da edilícia e do espaço público, de maneira sincronizada e sinérgica.   

A análise apresentada possibilita compreender que a área alvo da OU Vila Leopoldina-

Jaguaré em São Paulo, vem sendo transformada por padrões arquitetônicos e urbanísticos 

ditados pela reprodução da lógica de oportunidades, praticada pelo mercado imobiliário e 

propiciada pelo poder público municipal. Essa situação encontrada permite indicar como 

tendência a ocupação do solo por empreendimentos predominantemente residenciais, de 

médio e alto padrão, caracterizados por condomínios verticais que pregam vantagens advindas 

de segregação relativa à rua e ao bairro. Esse discurso veiculado pela propaganda reforça a 

adoção de um valor de recusa de relacionamento entre a edilícia e o espaço da cidade, que 

vem somente justificar o total descompasso entre edificação e ambiente construído. A 

situação segue adiante, pois o poder de mediação do Estado como o agente que hoje 

determina os índices de potencial adicional do direito de construir e estoques destes é 

utilizado para perpetuar um modelo conservador e patrimonialista de planejamento, com 

políticas que priorizam a ação do mercado imobiliário e estancam outras práticas 

progressistas, tais como poderiam ser as OUC e intervenções decorrentes projetos urbanos.  

Essa ocupação de solo se aproveita na maioria das vezes da disponibilidade de terrenos de 

dimensões expressivas, propiciados pelas transformações de uso que a região vem sofrendo, a 

partir do processo de desconcentração industrial e esvaziamento de galpões e deslocamento de 

plantas industriais.  

Observa-se que essa ação oportunista do mercado imobiliário apoiada por atores públicos, 

revela a existência de reprodução dessas práticas conservadoras mencionadas, expressão de 

perpetuação de interesses restritos. Tal cooptação de interesses, de forma a deixar o plano e o 

projeto urbano realizado pela equipe técnica da SEMPLA engavetados, sugere que esses 

agentes produtores do espaço urbano não têm ímpeto ou disposição para apresentar proposta 

de transformação da ambiência urbana encontrada na região, que permanece a reboque da 

presença da CEAGESP na área, contando com os problemas urbanos causados pelo 

movimento de caminhões e procedimentos de estocagem e embalagem de produtos 

comercializados por aquele entreposto.  

Pode-se afirmar que as transformações físicas e a imagem de bairro pujante veiculadas pelo 

mercado imobiliário são incompatíveis com os problemas urbanísticos, de ausência de 
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conexões viárias suficientes, de solução dos aflitivos problemas de drenagem observados na 

área e total ausência de qualidade de desenho urbano e paisagístico encontrado. Observa-se 

um incremento da verticalização e adensamento da área, instalando usuários em uma região 

despreparada urbanisticamente para a recepção de função residencial dessa ordem.  

Constata-se a oportunidade desperdiçada para a cidade de poder transformar uma área em 

processo patente de mudança de uso e degradação, a partir do uso do instrumento da 

Operação Urbana Consorciada, associado a um projeto urbano, capaz de coordenar as 

transformações da edilícia e do espaço público, de maneira sincronizada e sinérgica.  Os 

descompassos entre plano e realidade, evidenciados nesta investigação colocam em cheque e 

ao mesmo revelam outros descompassos e conflitos – entre a adoção e a prática efetiva - de 

instrumentos urbanísticos reconhecidamente progressistas, justamente por estarem fundados 

numa concepção de flexibilidade e adequação aos ritmos das transformações urbanas, cada 

vez mais acelerados e mutáveis. Tal como se procurou salientar ao longo das análises, no caso 

da Operação Urbana estudada, estes descompassos assumem conotação explicitamente 

política. Ainda que prevista no Pano Diretor de 2002, esta OU não foi regulamentada, 

interrompendo assim um processo técnico que já estava em andamento e, com ele, a principal 

estratégia de controle público contida neste instrumento, ou seja, o Projeto Urbano elaborado 

e previsto. 
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