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1. Plano Urbanístico Conjunto da Intervenção 

 

1.1 Metodologia de Abordagem dos objetivos 

 

De acordo com o Chamamento Público n.º 004/2012, a PPP Habitacional tem como 

objetivo viabilizar a oferta de unidades habitacionais de interesse social na área central 

da cidade de São Paulo, mediante contratação de parcerias público-privadas. O escopo 

da PPP Habitacional abrange a requalificação urbanística da região central de São Paulo 

a partir (i) da oferta de habitação popular; (ii) da qualificação dos espaços públicos e 

equipamentos sociais; e (iii) da otimização da oferta de transporte público. 

O Chamamento Público identifica como foco de interesse a renovação urbana de 06 

(seis) setores de intervenção: A: Ferrovia Setor Oeste; B: República/ Bela Vista; C: 

Liberdade/Brás; D: Indústrias Cambuci/Mooca; E: Ferrovia Setor Leste; e F: Indústrias 

Belém. Para cada um destes setores pretende-se ofertar entre 1.500 (mil e quinhentas) e 

2.000 (duas mil) unidades habitacionais destinadas ao público alvo, composto por 

famílias com renda mensal bruta de até 10 (dez) salários mínimos. 

Em resposta ao Chamamento Público nº 004/2012, apresentamos, a seguir, nossa 

proposta de Projeto de Parceria Público-Privado (o “Projet o”), voltado 

exclusivamente ao setor de intervenção A: Ferrovia Setor Oeste – Recorte 1 – B. 

Retiro (Figura abaixo).  

 

Figura 1 – Setor de Intervenção: Ferrovia Setor Oeste – Recorte 1: Bom Retiro 
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O Projeto tem por objetivo viabilizar a construção de 4.161 unidades habitacionais entre 

unidades de interesse social (HIS) e unidades habitacionais voltadas ao mercado popular 

(HMP), que correspondem a 239.217,31m2 de área construída. Somados aos 

122.468,40m2 a serem destinados ao uso comercial, institucional e serviços, totalizam 

mais de 360mil metros quadrados de área construída no intervalo entre a Rua Anhaia e a 

Av. Rio Branco, totalizando 127.436,67m2 de terreno. Este recorte apresenta vários 

imóveis com valor histórico considerável, os quais são passíveis de tombamento, e outros 

que apresentam limitação do gabarito de altura, por se inserirem na envoltória de bens 

tombados. A proposta considerou o restauro de vários destes imóveis e destinou diversos 

usos visando atender as demandas social, educacional e de saúde, além da destinação 

comercial.  

Nas proximidades da Estação Júlio Prestes e Sala São Paulo, no polígono formado entre 

o Liceu Coração de Jesus e a Praça Júlio Prestes, vizinho ao futuro Complexo Cultural 

Luz, (que abrigará a Companhia de Dança, a escola de Música e dois teatros), indica-se 

alocar os equipamentos institucionais e de serviços com comércio específico, de forma a 

criar um ambiente integrado com o Complexo, e compatível com o padrão de edificação 

do entorno. Entre os equipamentos propostos, detalhados adiante, foram incluídos um 

posto de saúde (AMA/UBS) e um restaurante social (Bom Prato) de forma a oferecer 

atendimento tanto à população fixa como a flutuante que lá se verifica, seja pela 

utilização das estações de trem, seja pela atração do polo comercial da Av. Duque de 

Caxias e Rua Santa Ifigênia. 

 

Figura 2 – Vista de Al. Cleveland 

 

 

Fonte: Imagem Google  
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Figura 3 – Vista da Rua Helvetia 

 

 

Fonte:  Imagem Google 

 

Em relação à situação do transporte público ofertado na região, este setor está bem 

servido pela proximidade com as estações de trem da CPTM (Luz e Julio Prestes) e do 

Metrô (Tiradentes e Luz), no lado leste, assim como pelos corredores de ônibus (Av. Rio 

Branco, Av. Tiradentes). No lado oeste do setor encontra-se a estação Barra Funda do 

Metrô e CPTM, e ao sul o corredor de ônibus da Av. Ipiranga e Av. São João.  
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Figura 4 – Mapa de Transportes Públicos 

 

 

Fonte:   Imagem Google 

 

Com relação aos equipamentos públicos, a área é atendida satisfatoriamente pela rede 

pública de ensino, com diversas escolas municipais, estaduais e técnicas, creches e 

centros de ensino infantil. Já as Unidades de Saúde encontram-se localizadas na Rua 

Boracéia e na Vitorino Carmilo, onde há também um pronto socorro municipal. Na área 

da educação e cultura, encontramos nas proximidades vários equipamentos entre eles a 

Secretaria de Estado da Cultura, o IBAC, a FUNARTE, o Teatro São Pedro, a Sala São 

Paulo, o Teatro Escola Macunaima, a Faculdade Oswaldo Cruz, a Faculdade Campos 

Elíseos, o Centro Paula Souza e a FATEC. 

A principal característica desse setor é a urbanização bastante antiga com influência dos 

imigrantes italianos, gregos e judeus e recentemente de coreanos e bolivianos. Uso 

bastante diversificado, entre residencial, comercial e industrial com predominância do 

ramo têxtil, tendo seu maior expoente a Rua José Paulino, que é reconhecida 

nacionalmente pela sua importância no setor da moda. Muitos dos imóveis são bem 

antigos, e alguns em estado de abandono, em meio a alguns edifícios novos e outros 

reformados. Estas características influenciam a relativamente baixa densidade 

populacional residente na área, uma vez que afastaram a classe média do bairro. O 

equipamento mais próximo com as características de área verde e lazer é o Parque da 

Luz, que atende apenas a porção leste do recorte. Em 2011 foi inaugurada uma unidade 

do SESC na Al. Nothmann, continuação da Rua Silva Pinto, que abriga teatro, quadras 

esportivas e piscina.  

 



7 
 

Figura 5 – SESC Bom Retiro – Al. Nothmann 

 

 

Fonte: Imagem Google 

 

Um dos grandes desafios apresentado no Chamamento Público está relacionado à 

degradação do ambiente urbano do Setor A, ocorrida em razão da subutilização das 

áreas industriais e do abandono das atividades originais, como a antiga rodoviária. Esta 

degradação aliada ao crescimento do consumo de drogas na sociedade, produziu um 

contingente significativo de moradores de rua e usuários, que levou à denominação da 

região por “cracolândia”. 

Como pode ser visto na figura abaixo, a diversidade de ocupação existente no recorte 

abrange edifícios de uso institucional, comercial, industrial, residencial e uso misto entre 

comercial e residencial. A análise dos imóveis compreendeu a identificação da tipologia 

construtiva e condição de manutenção, inclusive a possibilidade de restauração, uma vez 

que vários imóveis apresentam interesse histórico, tais como o casarão da família Ana 

Tavares (ver imagem abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Figura 6 – Mapa de Uso do Solo 

 

 

Fonte: Imagem Google 

Figura 7 – Casarão Família Ana Tavares 

  

Fonte:  Imagem Google 
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Figura 8 – Mapa de Intervenções Propostas 

 

 

Fonte:  Imagem Google 

 

A proposta do empreendimento prevê a introdução de novas unidades habitacionais, que 

aliada a requalificação da área e revitalização da atividade comercial e de serviços, 

poderá resgatar a cidadania e valorizar o bairro.  

Com intervenções pontuais, considerando as características de cada imóvel, do potencial 

construtivo e das restrições urbanísticas, buscou-se otimizar o tipo de ocupação e uso do 

solo, de forma a se obter um conjunto harmonioso e que  se integre no contexto urbano e 

outras ações já programadas para o entorno, como o Projeto Nova Luz. 

Diante do desafio e das perspectivas de renovação expostos acima, o Projeto prevê uma 

série de intervenções urbanísticas para a requalificação do tecido urbano do bairro e 

inserção dos novos empreendimentos à malha da cidade, e equipamentos a saber: 

 Implantação de Centro de Reabilitação do Idoso; 

 Implantação de Centro de Triagem de dependentes Químicos; 

 Implantação de uma unidade AMA ou UBS; 

 Implantação de duas Creches em imóveis próximos ao limite da ZEIS; 
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 Reforma da Escola Estadual João Kopke; 

 

Figura 9 – E.E. João Kopke – Al. Cleveland 

 

 

                         Fonte:   Imagem Google 

 

 Requalificação viária do entorno do empreendimento, proporcionando o aumento 

da área de circulação de veículos, pedestres e ciclistas e a criação de vagas de 

estacionamento; 

 Implantação de Centro Preparatório Universitário; 

 Implantação de Restaurante Social, tipo Bom Prato; 

 Implantação de Administração Central, para gestão imobiliária e condominial; 

 Implantação de Hospital; 

 Requalificação paisagística das áreas verdes do entorno (Largo Coração de 

Jesus). 

 Implantação de Poupatempo Habitacional com 10 mil/m2 de área construída. 
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1.2 Exposição detalhada das intervenções necessárias, discriminando 

inclusive os equipamentos a serem acrescidos ou qualificados ao 

sistema e as modificações sugeridas 

 

a. Intervenções previstas na implantação empreendimento: 

 

 Requalificação das quadras: Introdução de novos usos, incluindo comercial, 

residencial do tipo HMP, recuperação do patrimônio histórico, melhoria do 

calçamento, com previsão de substituição de pavimento, e revisão do paisagismo 

na área do projeto; 

 

Figura 10 – Intervenções Propostas – Quadras 37 e 38 

 

 

Fonte: Imagem Google 
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Figura 11 – Perspectiva Astística da Quadra 38 

 

 

 

 Requalificação paisagística das áreas verdes do entorno: requalificação do 

Largo Coração de Jesus com tratamento paisagístico e mobiliário urbano, entre a 

Al. Dino Bueno e Al. Barão de Piracicaba. 

 

Figura 12 – Largo do Coração de Jesus 

 

 

Fonte: Imagem Google 

 

 Criação de Áreas Verdes e de Lazer no interior dos condomínios: a 

implantação de áreas verdes e de lazer tem por finalidade proporcionar aos 

moradores dos condomínios HIS e HMP uma opção de convívio social e de lazer. 
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Neste espaço é prevista a implantação de um espaço para eventos e vivência 

social (salão de festas e de jogos), e equipamentos de lazer e esportes, como 

mesa para jogos, quadra de grama, quadra poliesportiva, entre outros; 

 

 Destinação de áreas para a implantação de equipamentos públicos: além da 

área destinada à implantação da praça pública, o projeto prevê a destinação de 

de área para a instalação de equipamentos de uso público para a utilização por 

equipamentos institucionais da ordem de 16.500m2 de terreno, para abrigar o 

Centro de Reabilitação do Idoso, Centro de Triagem de dependentes Químicos, 

Centro Preparatório Universitário, Restaurante Social, Administração Central e a 

Implantação de duas Creches e uma unidade AMA ou UBS,  

 

 Criação de áreas comerciais e de serviços: com a finalidade de consolidar a 

diversificação do uso do solo, o Projeto prevê a reserva de áreas destinadas ao 

uso comercial e de prestação de serviço em áreas específicas do 

empreendimento. Esta implantação visa dar atendimento tanto aos novos 

moradores que ali se instalarão, assim como complementar a dinâmica comercial 

do bairro, influenciada pelas Ruas José Paulino e Santa Ifigênia. Com a previsão 

de um centro comercial de porte na quadra da Rua Anhaia próxima da Rua Silva 

Pinto, onde haverá também uma unidade do Poupatempo Habitacional, outro 

centro comercial na Rua Helvétia, e um terceiro na Al. Cleveland, poderão ser 

atendidas as necessidades mais diversas inerentes ao uso misto característico do 

recorte. 

 

Figura 13 – Áreas Comercias* 

 

 

Fonte: Imagem Google                                                                       * em vermelho 
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Figura 14 – Perspectiva Artística da Quadra 37 

 

 

 

1.3 Plantas de apresentação da proposta com usos atendidos em cada 

recorte 

 

A figura a seguir mostra a área destinada à implantação do Projeto com a respectiva 

legenda indicando o tipo de uso do solo previsto, conforme descrito no item 1.2a. 
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Figura 15 – Uso de Solo Previsto 

 

 

Fonte:   Imagem Google 

 

1.4 Análise de impacto do plano sobre as disponibilidades dos 

serviços públicos na área de influência do projeto identificando as 

intervenções necessárias e agentes envolvidos 

 

Por tratar-se de uma área amplamente atendida do ponto de vista de infraestrutura 

(concessionárias e transportes.), a implantação do projeto prevê o atendimento de 

medidas mitigadoras de impacto que por ventura possam existir, de acordo com as 

diretrizes dos órgão e concessionárias de serviços públicos na adequação de suas 

instalações. A imagem a seguir apresenta o mapa de mobilidade e transporte. 
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Figura 16 – Mapa de Mobilidade e Transporte  

 

 

Fonte:   Imagem Google 

 

1.5 Justificativa da compatibilidade do plano proposto com os 

desafios e diretrizes gerais e as específicas estabelecidas para 

cada setor 

 

A degradação urbana e a subutilização dos imóveis é o item mais característico deste 

setor. Pela restrição nos parâmetros urbanísticos de algumas quadras por estarem 

inseridas em envoltórias de bens tombados pelo Patrimônio Histórico, o Projeto buscou 

atender o Chamamento Público de duas formas principais. A primeira se refere a 

revitalização da área degrada inserido comérico, serviçoe e habitação de forma que a 

área seja utilizada em tempo integral e ainda trazendo novos usos institucionais na forma 

de Centros de atendimento social. A segunda visa atender à demanda habitacional em 

quadras onde há a possibilidade de verticalização. Estas quadras atendem tanto a 

necessidade de HIS como oferta também unidades habitacionais para o mercado 

popular. A infraestrutura de equipamentos urbanos e culturais que se observa neste 

setor, é bastante satisfatória, visto a proximidade com a área da Luz, assim como de 

concessionárias, uma vez tratar-se de um dos bairros mais antigos de São Paulo que já 

abrigou os mais nobres segmentos da sociedade Paulistana.  

Considerando a excelente localização e a proximidade com o centro da cidade, a 

revitalização da área proporcionará uma nova dinâmica econômico-social com o entorno.  
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A destinação de áreas restauradas para equipamentos públicos e a introdução de áreas 

abertas no interior das quadras, além de aumentar a permeabilidade de água pluvial irá 

proporcionar interação social no contexto do cotidiano dos usuários e moradores do 

recorte.  

Em atendimento ao objetivo de produção de unidades habitacionais, o Projeto prevê, a 

edificação de 1.800 (mil e oitocentas) unidades habitacionais de Interesse social (HIS) e 

2.360 (duas mil, trezentas e sessenta) unidades habitacionais voltadas ao mercado 

popular (HMP); números estes que atendem plenamente ao objetivo pretendido para o 

Setor Oeste – Recorte 8 – B. Retiro. O Projeto também prevê duas áreas comerciais de 

porte destinados a um centro comercial ou shopping dotado de áreas para 

estacionamento de veículos de visitantes ou locatários, podendo ainda atender a grande 

demanda da região, pela proximidade com a Rua José Paulino. 

 

2. Identificação e detalhamento do elenco de produtos 

 

2.1 Apartamentos 

 

O projeto prevê a implantação de quatro tipologias habitacionais diferentes em várias 

quadras do recorte, sendo que a figura abaixo representa a quadra s/n 7, a qual foi 

subdividida na proposta do Projeto: 

 

Figura 17 – Intervenções Residenciais Propostas na Quadra S/N7 
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Figura 18 – Perspectiva Artística da Quadra S/N7 

 

 

 

 

a. Apartamentos Tipo de Habitação de Interesse Social – HIS: 

 

Serão oferecidas 1.800 (mil e oitocentas) unidades habitacionais de interesse social em  

condomínios com torres que variam entre 10 e 20 pavimentos cada, de acordo com o 

potencial construtivo da quadra onde se insere e apresentando número de apartamentos 

variável por pavimento, conforme a disposição de planta no terreno, contendo as 

seguintes configurações: 

 Apartamento de 02 (dois) dormitórios adaptados às normas de acessibilidade 

universal, com 49,39m² (quarenta e nove metros e trinta e nove decímetros 

quadrados) de área privativa, equivalente a cerca de 40% (quarenta por cento) do 

total do número de unidades disponibilizadas; 

 Apartamento de 02 (dois) dormitórios, com 47,00m² (quarenta e sete metros 

quadrados) de área privativa, equivalente a cerca de 60% (sessenta por cento) do 

total do número de unidades;  

 

A figura a seguir apresenta a tipologia adotada:   
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Figura 19 – Tipologia Adotada - HIS 

 

 

 

b. Apartamentos Tipo de Habitação de Mercado Popular – HMP (tipo 1): 

 

Serão oferecidas o total de 2.361 (duas mil, trezentos e sessenta e uma) unidades 

habitacionais voltadas ao mercado popular distribuídas em 3 (três) tipologias de HMP. Na 

HMP tipo 1, serão implantados condomínios com torres que variam entre 10 e 20 

pavimentos cada, tendo 6 aptos. por pavimento, com as seguintes configurações: 

 Apartamento de 02 (dois) dormitórios adaptados às normas de acessibilidade 

universal, com 55,70m² (cinquenta e cinco metros e setenta decímetros 

quadrados) de área privativa; 

 Apartamento de 02 (dois) dormitórios, com 54,26m² (cinquenta e quatro metros e 

vinte e seis decímetros quadrados) de área privativa;  

 

A figura a seguir apresenta a tipologia adotada:  
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Figura 20 – Tipologia Adotada – HMP (tipo 1) 

 

 

 

c. Apartamentos Tipo voltado a Habitação de Mercado Popular – HMP (tipo 2): 

 

Na HMP tipo 2, (incluído no total de unidades habitacionais apresentado no item anterior) 

serão implantados condomínios com torres que variam entre 10 e 20 pavimentos cada, 

de acordo com o potencial construtivo da quadra em que se inserem, tendo 8 aptos. por 

pavimento, com as seguintes configurações: 

 Apartamento tipo de 03 (três) dormitórios e dois banheiros, adaptados às normas 

de acessibilidade universal, com 62,31m² (sessenta e dois metros e trinta e um 

decímetros quadrados) de área privativa. 

 

A figura a seguir apresenta a tipologia adotada:   

 

Figura 21 – Tipologia Adotada – HMP (tipo 2) 

 

 



21 
 

 

 

 

d. Apartamentos Tipo voltado a Habitação de Mercado Popular – HMP (tipo 3): 

 

Na HMP tipo 3, (incluído no total de unidades habitacionais apresentado no item anterior) 

serão implantados condomínios com edificações que variam entre 2 e 3 pavimentos 

cada, de acordo com a restrição de gabarito aplicável por se inserem em áreas 

envoltórias de bens tombados. Esta tipologia pretende recompor o tecido urbano original 

do bairro , carcterizada por construções que ocupam o alinhamento dos terrenos (sem 

recuo frontal). As unidades habitacionais propostas contemplam as seguintes 

configurações: 

 Apartamento de 02 (dois) dormitórios e um banheiro, com 53,00m² (cinquenta e 

três metros quadrados) de área privativa. 

 Apartamento de 02 (dois) dormitórios e dois banheiros, adaptados às normas de 

acessibilidade universal, com 57,00m² (cinquenta e sete metros quadrados) de 

área privativa. 

 

A figura a seguir apresenta a tipologia adotada:   

 

Figura 22 – Tipologia Adotada – HMP (tipo 3) 
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Figura 23 – Planta Esquemática de Edifício com 11 Unidades Habitacionais por 

Andar 
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2.2 Comércio e serviços de suporte às demandas habitacionais 

 

Figura 24 – Áreas Comerciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Infraestrutura urbana a ser criada ou requalificada, relacionadas à 

mobilidade do pedestre, saneamento, sistema viário e transporte 

 

O Projeto propõe requalificação do sistema viário, incluindo as calçadas do entorno e 

tratamento paisagístico que irão melhorar a circulação viária e de pedestres na área, 

sendo a única intervenção viária a abertura de vias na quadra s/n 7, onde uma é 

perpendicular a Rua Solon e outra paralela à faixa de domínio da ferrovia. 

A infraestrutura existente é bem satisfatória e o sistema de transportes da região atende 

a demanda existente e a futura, pela proximidade com as estações de trem, metrô e 

ônibus. 

Há outras intervenções propostas na área pelo poder público e empresas, como a 

Operação Urbana Consorciada Lapa – Brás, o Projeto Nova Luz, e o Plano de Inserção 

Urbana da CPTM apresentadas na imagem abaixo: 
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Figura 25 – Planta Esquemática de Intervenções no Entorno 

 

 

 

 

2.4 Equipamentos sociais de creche e escolas 

 

A implantação de duas creches está prevista no Projeto, visando atender a demanda 

imediata, e será reformada a Escola Estadual João Kopke. No entorno existem várias 

unidades de ensino como poderá ser verificado no diagnóstico social em anexo. 

 

2.5 Posto de serviço de saúde, assistência social ou atendimento 

público 

 

O Projeto prevê a implantação de uma unidade AMA ou UBS, de Centro de Reabilitação 

do Idoso, de Centro de Triagem de dependentes Químicos, de Centro Preparatório 

Universitário, de Restaurante Social, e de Hospital, em imóveis a serem construídos ou 

reformados para essas finalidades. 
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2.6 Espaços para prática esportiva e de lazer 

 

Além da área verde e quadra existente no Largo Coração de Jesus, o Projeto prevê a 

implantação de áreas verdes e de lazer no interior dos condomínios residenciais, 

representando uma opção de convívio social e de lazer. Nestes espaços serão 

implantados um espaço para eventos e vivência social (salão de festas e de jogos), áreas 

de piqueniques e equipamentos de lazer e esportes, como mesas para jogos, quadras, 

entre outros. Estes equipamentos são indicativos, havendo a reserva de área para estes 

usos que aliados ao tratamento paisagístico, irão proporcionar o bem estar e a 

convivência saudável dos usuários. 

 

2.7 Espaços livres e públicos 

 

O projeto prevê a requalificação do Largo Coração de Jesus que incluirá tratamento 

paisagístico e mobiliário urbano.  
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