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Habitação no Projeto de Intervenção Urbana Setor Central de São Paulo: solução

habitacional ou estímulos à produção imobiliária?

Resumo: Este artigo busca analisar criticamente o Projeto de Intervenção Urbana Setor Central

(PIU-SCE) da cidade de São Paulo. Como mais uma das tentativas do poder público municipal de

atrair investimentos para o Centro, o Projeto é apresentado à sociedade com o objetivo de atrair

população residente para a região, além de procurar soluções para as precariedades habitacionais

existentes. No entanto, de acordo com as análises realizadas com enfoque na política habitacional

proposta, entende-se que muito do que é definido pelo Projeto dificilmente deve contribuir para

melhorar o quadro habitacional da região central, já que não apresenta garantias para as populações

mais vulneráveis que ali residem. Para isso, foi realizada uma leitura urbanística, habitacional e

imobiliária do Centro a fim de compreender a realidade em que o Projeto deve incidir caso se torne

lei. Em seguida, é apresentada uma comparação das propostas com as situações urbanísticas e

sociais encontradas no Centro, evidenciando que o Projeto deve servir mais para a mobilização de

direitos de construir do que para a atração de setores populares e para a solução dos problemas

habitacionais existentes. O PIU-SCE é entendido como um novo modelo de gestão e regulação da

política habitacional, o que também será investigado durante o artigo.
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O Projeto de Intervenção Urbana Setor Central (PIU-SCE) é a mais recente tentativa do

poder público de transformar a região central após décadas de intervenções e propostas localizadas1.

Com ele, surge no horizonte político a possibilidade dos agentes da transformação urbana - o poder

público, os agentes privados e a sociedade civil (Levi-Faur, 2011) - atuarem de forma articulada na

regulação dos distritos centrais, tendo como mote a produção de habitação e o adensamento

populacional2 da região através da dinamização do uso do solo e da atração de investimentos

imobiliários.

Caso se torne lei, o PL 712/20203 - apresentado à Câmara Municipal de São Paulo em 6 de

novembro de 2020 e aprovado em primeira votação em 12 de Julho de 2021 - deverá substituir a

Operação Urbana Centro, que nunca foi adequada ao Estatuto das Cidades4, pela Área de

Intervenção Urbana Setor Central (AIU-SCE), cujo perímetro de intervenção é muito maior que o

da Operação. Além disso, seu perímetro expandido contém a totalidade dos distritos da Bela Vista e

da Liberdade, sinalizando outras áreas que podem receber intervenções públicas e privadas

visibilizadas pelo Projeto.

Mapa 1: Perímetro do PIU-SCE e demais projetos urbanos. Elaboração própria.

4 Seção X da Lei Federal nº 10257 de 2016

3 Disponível em: <https://splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=236100>. Acesso
em 06/11/2020.

2 Apesar de comportar 19% de todos os empregos formais da cidade, a região do PIU-SCE abrigava apenas
4% da população em 2017, ano do Diagnóstico Sócio-territorial (SPUrbanismo, 2017) apresentado na
justificativa do projeto. Disponível em:
<https://minuta.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/piu-setor-central/#/> . Acesso em 10/05/2020

1 Operação Urbana Anhangabaú, Operação Urbana Centro, Projeto Nova Luz, PIU Rio Branco, PIU Princesa
Isabel, PIU Minhocão, entre outros.



Em processo semelhante ao ocorrido em outras áreas da cidade, a Prefeitura Municipal

procura inserir a região central no circuito imobiliário através da concessão de direitos de construir

em determinados recortes do território, como foi o caso das Operações Urbanas instituídas nos anos

1990. Após a criação dos Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) pelo Plano Diretor Estratégico5

(PDE) de 2014 e da sua regulamentação6 em 2016, os gestores e agentes privados têm a sua

disposição um instrumento entendidos por alguns autores como um mecanismo de articulação

política (ALMEIDA et al., 2019) – para operacionalizar as transformações urbanas pretendidas pelo

setor imobiliário e financeiro. Em anos recentes, anunciou-se uma nova onda de grandes projetos

urbanos, como é o caso dos inúmeros PIUs em discussão na Câmara Municipal7, alguns deles no

Centro. A incidência de duas "gerações" de instrumentos na região central, primeiro a OU Centro e,

agora, o PIU-SCE, evidencia a sua relevância no debate da política territorial do Município.

Somado a isso, o interesse pela chamada "requalificação" da região central ganhou fôlego

com o reaquecimento do mercado imobiliário da região, que em anos recentes vem tomando cada

vez mais espaço na proporção de lançamentos residenciais do Município. Segundo dados

elaborados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a Prefeitura Regional da Sé

contava com 8,36% dos lançamentos residenciais do Município em 2013 e 16,39% em 2016.

Gráficos 1 e 2. Participação da Prefeitura Regional da Sé no total de unidades residenciais verticais lançadas

e Unidades residenciais verticais lançadas na Prefeitura Regional Sé. Informe Urbano 33, SMUL.

7 Citar quais
6 Decreto Municipal Nº 56.901 de 2016.
5 Art. 134 e seguintes da Lei Municipal 16.050 de 2014



Nesse contexto, é necessário compreender quais novos arranjos institucionais e regulatórios

são propostos pela Prefeitura Municipal para viabilizar as transformações pretendidas. Essas

transformações se concentram no tema da habitação, que é o foco de uma grande parte da discussão

pública a respeito do Centro. No entanto, ao propor que o atendimento habitacional seja feito por

meio da produção de unidades habitacionais pelo mercado imobiliário, o PIU-SCE se apresenta

como uma nova configuração das relações entre Estado e agentes privados. Eduardo Nobre (2019)

nos alerta sobre a possibilidade de transformações urbanas motivadas por desejos legítimos - no

caso, o adensamento populacional do Centro - acentuarem as desigualdades existentes por meio do

favorecimento de determinados grupos sociais em detrimento de outros.

“[...] na maior parte dos casos, existe um grande descompasso entre os objetivos

formalmente declarados e os resultados obtidos, mascarados pela ideologia dominante.

Vários autores apontaram para o fato de existirem “vencedores” e “perdedores” nesses

processos, tendo em vista que os recursos públicos investidos geralmente ocorreram em

detrimento das demandas legítimas por emprego, moradia, saúde e educação da população

local.” (NOBRE, 2019, p. 23)

Mas afinal, quais são as transformações pretendidas? Quais são os grupos sociais que vivem

e trabalham no Centro? E como eles se relacionam com as dinâmicas territoriais existentes e as

possibilidades abertas pelo PIU-SCE?

1. As propostas do PIU-SCE

Começaremos pelas proposições do texto legislativo. As propostas se dividem em três

categorias. Primeiro, as intervenções específicas, contidas no Artigo 34 do PL, que se concentram

em ações pontuais, como a implantação de caminhos verdes, alguns alinhamentos viários8, a

adequação de áreas livres e passeios, a aquisição de alguns imóveis para a instalação de

equipamentos públicos e a destinação de recursos para o política habitacional do Projeto. Nota-se

que as linhas destinadas ao atendimento habitacional são genéricas e pouco diferentes das

obrigações já incumbidas pelo poder público municipal e que o texto adia a elaboração de

importantes estudos para a compreensão das condições de vidas das populações em situação de

vulnerabilidade habitacional no perímetro da AIU-SCE, sendo eles o Censo de Cortiços9, os

9 O Censo de Cortiços vem sendo discutido há anos no âmbito da Operação Urbana Centro, como mostram
as atas das reuniões da sua Comissão Executiva. Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/o
peracoes_urbanas/centro/index.php?p=19621>. Acesso em 26/10/2021.

8 O mais notável deles sendo o chamado Apoio Sul, avenida que correria paralelamente à Marginal Tietê da
Avenida Pacaembu ao distrito do Belém (Mapa 6 do PL 712/2020).



chamados Planos Urbanísticos de Vizinhança para as ZEIS10 e o Plano de Reassentamento11 para as

famílias afetadas pelas intervenções propostas. Apesar de não apresentar grandes novidades no

quadro da política habitacional, também consta nas intervenções específicas a destinação de

imóveis públicos a "associações, cooperativas e demais entidades sem fins lucrativos" (Art. 34, VII,

f.) para o atendimento habitacional. Esse trecho, apesar de não citar diretamente as ocupações por

moradia da região central, sinaliza a possibilidade de que elas sejam contempladas no modelo

habitacional do Projeto, o que não está posto em nenhuma lei do Município até o momento.

Em segundo lugar, o PIU-SCE institui alguns instrumentos territoriais de incentivo à

produção imobiliária. São eles os Eixos de Transformação12 e os Eixos Estratégicos13, que

regulamentam parâmetros urbanísticos específicos e concedem descontos de Outorga Onerosa do

Direito de construir para diferentes tipologias edilícias14 - o segundo deles tem maior ênfase no

incentivo ao uso misto15; e os Projetos Estratégicos16, empreendimentos habitacionais alavancados

sobre terras públicas por agentes privados na região do Pari e Belém, ao longo do Apoio Sul. Em

essência, são concessões urbanísticas contidas dentro de um PIU, nas quais deve ser concedida à

iniciativa privada a exploração comercial dos empreendimentos residenciais e não residenciais

construídos - sem que haja um detalhamento das faixas de renda a que se destinam as unidades

habitacionais nem a qual demanda devem atender.

A implantação dos Projetos Estratégicos será viabilizada por Chamamentos

Públicos que estabeleçam regimes de parceria com a iniciativa privada, necessários à

pactuação dos aportes públicos e das contrapartidas urbanísticas dos agentes econômicos

privados. (PL 712/2020, Art.24, § 1o)

A região em que seriam implantados os Projetos Estratégicos, a margem sul do Rio Tietê e a

foz do Rio Tamanduateí, ainda não se configura como território de expansão do mercado

imobiliário, como evidenciam os lançamentos territorializados através de dados da Embraesp17.

Portanto, sua idealização parece surgir de uma tentativa do poder público em direcionar os

lançamentos para essa região, abrindo novas frentes imobiliárias - através de incentivos construtivos

e da destinação de terras públicas para alavancar a transformação.

17 Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio
16 Artigo 24 do PL 712/2020.
15 Artigo 21 do PL 712/2020.
14 Artigo 14, VII do PL 712/2020.
13 Artigo 5º, VI do PL 712/2020.
12 Artigo 5º, VII do PL 712/2020.

11 A intenção de elaboração do Plano de Assentamento mediante aprovação do Projeto é detalhada no Artigo
70 do PL 712/2020.

10 Para melhor compreensão, os Planos Urbanísticos de Vizinhança para as ZEIS são detalhados no Artigo 72
do PL 712/2020.



Mapa 2: Lançamentos residenciais e Projetos Estratégicos propostos pelo PIU-SCE. Elaboração própria.

Ainda tratando dos instrumentos territoriais, outro deles deve atrair a atividade imobiliária.

São os Projetos Especiais18, mais singelos que os anteriores, mas que igualmente servirão de

fomento à produção habitacional. Eles consistem na requalificação de duas áreas livres do Centro, o

Elevado João Goulart, utilizado como parque público aos finais de semana e feriados, e a região do

Parque Dom Pedro II, extensa área descaracterizada pela construção de viadutos no século passado.

Assim como os Projetos Estratégicos, não são apresentados no caso dos Projetos Especiais

quaisquer detalhamentos do que deverá ser implantado em cada localidade, o que enfraquece a

possibilidade de participação popular na elaboração das propostas durante o processo legislativo de

aprovação do PIU-SCE. No caso do Elevado, para o qual também já foi proposto um PIU19, é clara

a dinamização do mercado imobiliário no seu entorno, como mostra Guido Otero (2020). O entorno

do Parque Dom Pedro II, por enquanto, ainda não apresenta o mesmo dinamismo e interesse dos

agentes privados que atuam na produção do espaço. Considerando a centralidade dos dois espaços -

- um encravado entre a Santa Cecília e a República e o outro na transição entre o Centro Histórico e

o Brás -, é de se esperar o crescimento do setor imobiliário em anos seguintes.

19 Do site da Prefeitura Municipal. Disponível em:
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/piu-parque-minhocao/>. Acesso em 27/10/2021

18 Artigo 31 do PL 712/2020.



Mapa 3: Propostas territoriais de incentivo à produção imobiliária e perímetros de intervenção. Elaboração

própria.

A terceira categoria de incentivos à produção imobiliária está ligada à Outorga Onerosa do

Direito de Construir, de maneira mais ampla. Além dos Eixos Estratégicos e os de Transformação,

que concedem descontos para a construção de empreendimentos de uso misto e outras tipologias

construtivas, o PIU-SCE propõe a flexibilização dos parâmetros urbanísticos através do aumento do

Coeficiente de Aproveitamento em determinadas áreas da região central.

Esse processo caminha lado a lado com a previsão de destinação de 3,6 milhões de m2 em

potencial construtivo adicional20, ou seja, passíveis de Outorga. No entanto, através dos incentivos

previstos nos artigos 12, 13 e 15 e de outras gratuidades, o Projeto prevê que 1,8 milhão de m2 seja

concedido de forma não onerosa, deixando de arrecadar mais da metade do valor de Outorga para a

conta segregada do PIU-SCE no FUNDURB21. De acordo com dados levantados da Embraesp, o

valor de 3,6 milhões de m2 é cerca de 2,25 vezes o que o mercado produziu entre 1999 e 2013 na

região Central em área útil (1,6 milhão de m2). Questiona-se, portanto, qual será a real capacidade

de investimento que o Projeto terá para a consecução do genérico programa de intervenções ou para

o atendimento habitacional, uma vez que valiosos valores de Outorga podem ser perdidos nesse

processo. Mesmo que o texto do PL obrigue o investimento de 40% dos recursos22 arrecadados para

o atendimento habitacional de famílias com rendimento de até 2 salários mínimos mensais - um

22 Artigo 79 do PL 712/2020.
21 Fundo de Desenvolvimento Urbano
20 Artigo 75 do PL 712/2020.



avanço em relação à legislação do resto da cidade que destina 30% dos recursos para esse fim -, se

não houver recursos suficientes, não haverá atendimento habitacional adequado.

Além de sinalizar para uma importante perda de recursos, o Projeto parece não ter sido

idealizado para que o poder público seja o principal responsável pela política habitacional proposta.

Até agora, foram apresentados instrumentos que estão previstos no PDE e são conhecidos do

planejamento urbano da cidade de São Paulo, como os descontos de Outorga23 para usos mistos e

determinadas tipologias edilícias, a delimitação de áreas para a elaboração de produtos

habitacionais em parceria com a iniciativa privada24, o detalhamento dos tipos de atendimento25 e a

obrigatoriedade de destinação de recursos26. Um outro instrumento previsto, talvez o mais central

do Projeto, demonstra o caráter disruptivo do PIU-SCE nas relações de produção territorial da

cidade. É o chamado Bônus Equivalente27. É ele que evidencia o afastamento do poder público da

produção de habitação de interesse social (HIS), anunciando um novo modelo da política

habitacional do Município.

O Bônus é dividido em três categorias: HIS, Retrofit e Preservação. A ideia mobilizadora

desse instrumento é que os agentes privados do mercado imobiliário se interessariam na produção

dessas categorias se fossem retribuídos com metros quadrados equivalentes para a construção de

outros empreendimentos, em outras partes do PIU-SCE, de outros usos quaisquer. Sem a

necessidade de pagamento de Outorga em empreendimentos futuros, as imobiliárias, construtoras e

incorporadoras atuantes no Centro entregariam as unidades habitacionais prontas, sem o intermédio

do poder público. Cada uma tem um cálculo e especificidades próprios, mas apenas o Bônus de HIS

vincula a cessão de direitos de construir à habitação social, os demais permitem transformação de

edifícios existentes em qualquer uso desejado. Dos 1,6 milhão de m2 passíveis de Outorga restantes,

seriam destinados outros 540 mil m2 para a aplicação desse instrumento, contribuindo para a

possibilidade de que não haja caixa para a implantação das demais intervenções propostas e

destinando subsídios públicos para a produção de usos diversos que não habitação social.

Além de colocar incertezas quanto à viabilidade do resto do Projeto, o Bônus pode gerar um

mercado paralelo de venda de potencial construtivo adicional, uma oportunidade aberta pelo texto

do PL.

A quantidade de metros quadrados constante na Declaração de Bônus Equivalente poderá

ser recepcionada por qualquer imóvel no âmbito do Perímetro de Adesão da AIU-SCE como

27 Artigo 60, 61, 62, 63, 64 e 65 do PL 712/2020.
26 Artigo 79 do PL 712/2020.
25 Artigo 68 do PL 712/2020.
24 Os Projetos Estratégicos, que se assemelham às PPPs habitacionais. Artigo 24 do PL 712/2020.
23 Artigos 12, 13 e 15 do PL 712/2020.



mecanismo de acesso ao Potencial Construtivo Adicional, a valores livremente estabelecidos entre

os proprietários detentores e receptores do Bônus Equivalente. (PL 712/2020, Art. 60, § 2o)

Considerando as propostas para a gestão desses recursos, o PIU-SCE traz algumas

inovações que o colocam em uma posição de vanguarda no atual capítulo do planejamento urbano

paulistano. Ao invés de direcionar a aplicação de recursos e deliberar sobre o acompanhamento do

programa de intervenções, como faz a Comissão Executiva da OU Centro, o Conselho Gestor da

AIU-SCE deve ter caráter consultivo e ser responsável pela publicização das intervenções

realizadas28. O que deve guiá-las, na verdade, é um instrumento chamado de Propostas de Diretrizes

de Investimento (PDI), documento elaborado anualmente pela SPUrbanismo e que seria tornado

público pelo Conselho Gestor. Essa condição pode prejudicar a participação popular no andamento

do Projeto, já que seu órgão gestor deve ser esvaziado de funções, concentrando-nas em uma

secretaria do governo municipal.

Como já mencionado, o desenho da política habitacional proposto parece afastar o poder

público da produção de habitação social, invertendo os papéis com os agentes privados da produção

do espaço. Agora, vemos que o arranjo institucional e de financiamento do Projeto também

favorece essa disposição entre os atores. A AIU-SCE deverá ter poucos recursos provenientes de

venda de potencial construtivo adicional e o andamento das intervenções deverá se concentrar em

uma secretaria de governo, não no Conselho Gestor, composto por agentes da sociedade civil, o que

pode inibir a participação e controle social.

Segundo Eduardo Marques (2013), ao contrário dos instrumentos legislativos clássicos29,

não há participação social adequada durante o processo de elaboração dos grandes projetos urbanos,

uma vez que eles são concebidos e estruturados por “top municipal decision makers, aldermen and

developers in decision making, and bureaucracies in their implementation” (Marques, 2013, p. 28).

Para ele, a influência exercida pelos grandes agentes econômicos em benefício dessas aprovações é

por meios não institucionalizados: redes de atores que possuem certa permeabilidade nos altos

escalões do Estado e podem pressionar representantes eleitos para que atendam aos seus interesses.

Enquanto os instrumentos clássicos contam com a participação de atores locais e de cidadãos

comuns, os processos de aprovação e acompanhamento dos grandes projetos urbanos são

dominados por grandes atores políticos e econômicos, o que revela a frequente ausência de

legitimidade para as populações vulneráveis afetadas por esses projetos. No caso do PIU-SCE, que

29 Como o Zoneamento e o Plano Diretor – onde o poder público exerce sua função de sancionador, os
instrumentos de regulação – aqui as OUs e os PIUs – operam baseados em negociações; relações de poder
entre os variados níveis de governo e diversos agentes privados; decisões burocráticas; e contratos,
concessões e parcerias público-privadas.

28 Artigo 84 do PL 712/2020.



propõe o esvaziamento do papel deliberativo do órgão gestor, esse pêndulo entre a participação

social e a influência de grandes atores privados pode ser ainda mais viciado em favor dos segundos,

deixando de lado uma considerável parcela da população que vive em situação de precariedade

habitacional e que seria a maior beneficiada de uma ação pública concentrada na garantia de

direitos habitacionais no Centro.

2. A população em situação de precariedade habitacional no Centro

Um dos objetivos específicos do PIU-SCE é o incremento habitacional e o atendimento à

demanda habitacional do Centro30. Assim, é relevante compreender quais são as verdadeiras

demandas e em onde se encontra a população vulnerável na região. De acordo com o Plano

Municipal de Habitação31, compõem o quadro de necessidades habitacionais as seguintes situações:

Favelas e Loteamentos Irregulares; Conjuntos Habitacionais Irregulares; Cortiços; População em

Situação de Rua; Ônus Excessivo com Aluguel, Coabitação Familiar e Adensamento Excessivo em

Domicílios Alugados. Embora não haja uma sistematização oficial das vulnerabilidades presentes

no Centro, empregamos o uso de diversas fontes de dados para esclarecer essas diferentes

morfologias precárias (LabCidade, 2016).

Mapa 3: Precariedades habitacionais. Elaboração própria.

Cabe aqui uma consideração sobre os dados apresentados. Tendo em vista a diferença entre

as bases utilizadas, tanto em metodologia quanto em ano de publicação, é complexa a tarefa de

31 Projeto de Lei Municipal nº 619/2016. Páginas 19 e 20.
30 Artigo 3º do PL 712/2020.



construir um quadro completo das precariedades habitacionais da região. Mesmo que incompleta e

desatualizada, a reunião desses dados desenha um cenário de precariedades intensas e dispersas pelo

território e sinaliza para diferentes morfologias de moradia precária. Assim, mesmo que se

apresente um grave cenário, ele certamente está aquém da realidade no território.

Voltemos aos dados disponíveis. As moradias precárias da região parecem desenhar um arco

em torno do Centro Histórico32, e de outros pólos de emprego, sendo o complexo comercial

Brás-Pari-Belém o mais marcante. Os cortiços são a forma de moradia precária mais dispersa pelo

território central, mas também são relevantes para a análise as favelas e os assentamentos precários,

classificação desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (2010) com base em dados do Censo

Demográfico do IBGE e elaborada pelo Centro de Estudos da Metrópole. Outra categoria do Censo

que pode nos fornecer informações relevantes para esta investigação são os dados de domicílios

coletivos, categoria que reúne domicílios cujo vínculo dos moradores é a subordinação

administrativa, entre eles hotéis, pensões, motéis, presídios, penitenciárias, quartéis, postos

militares, asilos, orfanatos, conventos, hospitais, alojamento de trabalhadores, campings, etc33.

Apesar de não ser tão específica quanto às outras utilizadas, ela joga luz em uma forma de

necessidade habitacional muito característica do centro, o ônus excessivo com aluguel (Rolnik, et. al,

2019).

Juntas, essas morfologias, segundo estimativas desta pesquisa, reúnem cerca de 86 mil

pessoas em situação de déficit habitacional pelas categorias escolhidas, sem contar aquelas em

situação de inadequação domiciliar (JVP, 2010), que não foram investigadas a fundo. Também

foram consideradas as pessoas em situação de rua, obtidas a partir de dados do Censo de População

em Situação de Rua de 201934 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Figura 1. Estimativas de domicílios precários e de pessoas vivendo em situação de precariedade habitacional

no Centro. Elaboração própria.

34 Relatório detalhado do Censo disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Produtos/Produto%209_SMADS_SP.pdf>.
Acesso em 5/04/2021.

33 Retirado do glossário do Censo Demográfico de 2010. Disponível em:
<https://censo2010.ibge.gov.br/materiais/guia-do-censo/glossario.html> . Acesso em 05/08/2021

32 Formado pelos distritos da Sé e da República e com uma grande variedade de usos institucionais e de
serviços.



As fotos a seguir ilustram alguns dos tipos de precariedades habitacionais encontradas no

perímetro da Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí (OUCBT) em material reunido

pelo LabCidade (2016)35, que se assemelham às encontradas no perímetro do PIU-SCE.

Figura 2. Formas de moradia precária na OUCBT. LabCidade, 2016.

35 Levantamento das situações de moradia precária na Operação Urbana Consorciada Bairros do
Tamanduateí. Disponível em:
<http://www.labcidade.fau.usp.br/download/PDF/2016_Pesquisa_OUCBT_Relatorio_Final.pdf>.



A grande maioria dessas precariedades está diretamente relacionada a dinâmicas econômicas

(PMH, p. 19), já que se organizam em torno de centros de oferta de emprego. Elas se caracterizam

pela impossibilidade de acesso a outras formas adequadas de moradia nos grandes pólos

econômicos da cidade, sendo o Centro um importante deles. Muitas famílias são levadas à

precariedade sem a possibilidade de acessar o mercado habitacional formal, que em anos recentes,

como já foi apresentado (ver Mapa 2), vem produzindo cada vez mais unidades na região, com

preços cada vez mais elevados (Santoro, 2018)36.

Aliado a isso, a forte presença do aluguel no Centro, tipologia muito suscetível às variáveis

econômicas, parece estar relacionada às diferentes formas de moradia precária. De acordo com

dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o aluguel é responsável por 81,5% dos

processos judiciais ligados a disputas por terras na Região Metropolitana de São Paulo (Rolnik, et.

al, 2019). Na falta de uma base de dados territorializados sobre preços de aluguel na cidade, o

Censo Demográfico do IBGE pode nos fornecer uma importante dimensão da sua importância para

a região central, mais do que para qualquer outra da cidade. Em alguns locais, ele é a forma

predominante de moradia, correspondendo a mais de 75% dos domicílios (ver Mapa 4). Embora

relativamente comum em toda a área do PIU-SCE, o aluguel é mais presente nos distritos da Bela

Vista, Liberdade e Brás, que são concentradores de moradias precárias.

36 Novos empreendimentos no centro de SP: tudo diminuiu, menos o preço! Disponível em:
<http://www.labcidade.fau.usp.br/novos-empreendimentos-no-centro-de-sp-tudo-diminuiu-menos-o-preco>.
Acesso em 05/05/2020.



Mapa 4: Proporção de domicílios alugados. Elaboração própria.

As áreas com maior incidência de precariedades habitacionais e de domicílios alugados são

também territórios com maior proporção de moradores negros. Neles, há presença marcante desses

moradores quando comparado às regiões próximas com perfil socioeconômico mais favorecido,

como áreas a sudoeste do Centro Histórico (Santa Cecília, Consolação, Bela Vista e Liberdade) e a

leste (Brás e Mooca), onde menos de 25% da população é negra.

Mapa 5: Perfil étnico-racial. Elaboração própria.



A partir da reunião desses dados, é possível compreender o Centro como território popular

(José, 2010), onde a dinâmica de uso do solo - predominantemente não residencial - gera diferentes

formas sociais urbanas. As diversas tipologias de acesso habitacional, seja precário ou não -

denotam a multiplicidade de realidades observadas no Centro. Enquanto território popular, ele teria

a vocação de potencializar seu significado cultural e histórico para a cidade, atraindo moradores

pobres e de diferentes partes da cidade que se beneficariam das possibilidades de acesso a

equipamentos culturais e a um expressivo centro de empregos formais da região metropolitana.

Figura 2. Empregos formais, exclusive administração pública. SPUrbanismo, 2017.

Na teoria, a mobilização de diferentes instrumentos e de práticas do planejamento urbano

para atrair população residente para o Centro de São Paulo deveria oferecer soluções para as

desigualdades socioterritoriais da cidade. No entanto, a elaboração das propostas do PIU-SCE

ocorreu sem o devido estudo das características populacionais e condições habitacionais existentes.

Não se sabe, inclusive, se estão garantidas as condições ambientais para a implementação das

transformações propostas, como alerta o Ministério Público do Estado de São Paulo numa Ação

Civil Pública37 quanto à necessidade de elaboração de EIA-RIMA (estudo/relatório de impacto

ambiental) e EIV (estudo de impacto de vizinhança). Assim, a forma da transformação que se

desenha com o Projeto parece favorecer os agentes interessados na expansão da frente imobiliária

para outras áreas da região, como veremos a seguir.

3. As possibilidades abertas pelo PIU-SCE e sua relação com as dinâmicas socioterritoriais

O Centro hoje é uma região que contém dinâmicas socioterritoriais diversas e desiguais.

Diverso no sentido de sediar multiplicidades culturais, étnicas e urbanísticas; e desigual por conta

37 A ação está relacionada com a aprovação de outros PIUs na ACP MP 14.0279.0000253/2018-3.



das enormes precariedades sociais - evidenciadas pelas formas precárias de acesso à moradia

existentes - que convivem com centros de riqueza e de dinâmica econômica pungente. Enquanto há

áreas que viveram um verdadeiro boom imobiliário38 nos últimos 10 anos, há outras que se

caracterizam por precariedades sociais intensas. Na mesma medida em que o Centro se beneficia de

sua diversidade social, ele abriga processos de expulsão de populações e de conflitos fundiários que

se acirraram durante a pandemia de COVID-1939.

Mapa 6: Avanço da fronteira imobiliária e violências fundiárias. Elaboração própria.

Esse processo se relaciona com outras grandes cidades brasileiras que viveram processos de

esvaziamento econômico e populacional de seus centros administrativos e posteriormente foram

focos de novos investimentos públicos, seguidos pelo reaquecimento do mercado imobiliário. No

caso de São Paulo, que viveu uma diminuição em população absoluta em todos os seus distritos até

o final dos anos 1990, a situação mudou a partir de meados dos anos 2000. Foram realizadas

intervenções de dois tipos nesse período. Um de cunho material, com o direcionamento de recursos

para a transferência de instituições da administração pública e para a requalificação de

equipamentos culturais; e outro de cunho administrativo, com a tentativa de instituição da Operação

Urbana Anhangabaú em 1992 e a implantação da Operação Urbana Centro em 1997. Em parte,

ambos foram responsáveis por reverter o processo de esvaziamento político do Centro. No entanto,

a OU Centro nunca atraiu tantos investimentos privados quanto as realizadas em outras partes da

cidade e não produziu quantidade significativa de unidades habitacionais dentro do seu perímetro.

39 O tema é melhor elaborado na entrevista da Professora Raquel Rolnik em uma entrevista à Radio USP.
Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/pandemia-aprofundou-crise-de-moradia-diz-colunista/>/.

38 Informe Urbano nº 33. SMUL, 2018a



Paralelamente, em meados dos anos 1990, os movimentos por moradia passam a pautar o

Centro como território de disputa e reivindicam seus direitos habitacionais através da ação direta de

ocupação de diversos edifícios, intensificando o debate público a respeito da utilização de imóveis

ociosos que não cumpriam o função social da propriedade (Silva e Sigolo, 2007). Mesmo com as

intervenções do poder público e o crescimento do mercado imobiliário na região, não esteve

assegurada a moradia adequada para as populações com maiores necessidades.

As intervenções destinadas a elas foram experimentais e localizadas, sem que houvesse um

seguimento aos programas habitacionais anteriores. É o exemplo do Programa de Ação em Cortiços

de 1998 desenvolvido pela CDHU, que inicialmente realizou levantamentos das condições de

moradia dos cortiços na região central e, a partir de 2002 passou a atuar principalmente no modelo

de reconstrução das unidades após a demolição das edificações encortiçadas existentes. Desde

meados da década de 2000 o programa não teve continuidade.

Enquanto isso, a construção das demais unidades de HIS pelo Estado se deu em momentos

distintos e elas não compõem um verdadeiro parque público de habitação. A maioria se localiza fora

do perímetro da OU Centro - o que denota a insuficiência do modelo adotado para o atendimento

habitacional às famílias de baixa renda - e pertencem a programas habitacionais distintos.

Atualmente, está prevista a construção de mais unidades na área do Centro Histórico,

principalmente na República, mas quase todas, exceto por três, ainda não tiveram obras iniciadas,

de acordo com dados do portal Gestão Urbana da Prefeitura Municipal. A maioria ainda não foi

licitada.

Mapa 7: Provisão habitacional. Elaboração própria.



A PPP Habitacional Estadual, por outro lado, vem produzindo unidades em algumas partes

do Centro e é essencialmente o único programa de atendimento habitacional vigente na região. Por

conta do modelo de concessão, que se assemelha muito ao dos Projetos Especiais previstos no

PIU-SCE, não há a garantia de que elas serão destinadas às famílias que foram removidas pelas

intervenções e nem a quais faixas de renda atenderão, já que permitem a construção de habitação de

mercado popular (HMP) em conjunto com as unidades para rendas mais baixas.

Apesar do debate recente sobre a aprovação do Programa Pode Entrar40, que deve retomar a

produção habitacional pública após um hiato de programas voltados para as populações mais

necessitadas, ainda é incerto o papel que ele cumprirá no atendimento habitacional na região central

caso o PIU-SCE seja aprovado. O Projeto prevê a destinação de 40% dos valores arrecadados para

construção de HIS, mas é possível que não haja recursos suficientes para que se consolide uma

produção relevante, tendo em vista os descontos e gratuidades de Outorga concedidos já citados.

Nesse contexto de descontinuidade administrativa dos programas habitacionais para a região

central, o PIU-SCE se apresenta como um complexo emaranhado de alteração de parâmetros

urbanísticos e de novas relações institucionais entre poder público e agentes privados e direciona a

política habitacional para um horizonte em que o primeiro tem importância cada vez mais

diminuída. Assim, os benefícios comuns que uma intervenção no Centro da cidade traria podem ser

adaptados para os interesses de agentes privados. É evidente, por exemplo, que a implantação dos

Projetos Estratégicos na margem sul do Rio Tietê e próximos à foz do Rio Tamanduateí deve abrir

uma nova frente imobiliária na porção norte do território central, que até hoje não possui

significativa quantidade de lançamentos.

A configuração e as atribuições do Conselho Gestor do PIU-SCE também contribuem para a

hipótese de que os interesses públicos poderão ser atravessados pelos interesses privados pela

produção imobiliária, já que a elaboração do PDI pela SPUrbanismo concentra as atribuições de

gestão dos recursos do Projeto em uma secretaria do governo municipal, mais facilmente acessada

por agentes privados do que pela sociedade civil organizada.

O PIU-SCE se insere num contexto mais amplo no Brasil e no resto do mundo de mutação

da política urbana por meio da transferência de atribuições estatais para a iniciativa privada e a

difusão de práticas regulatórias no desenho de intervenções públicas. Enquanto os instrumentos

tradicionais do planejamento, como o Zoneamento e o Plano Diretor em que o poder público exerce

sua função de sancionador e concentra decisões após o processo de discussão pública, os

40 Mais informações sobre o programa são encontradas no site da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/programa_habitacional_pode_entr
ar/index.php?p=292366>. Acesso em 04/11/2020



instrumentos de regulação – como os OUs e os PIUs – operam baseados em constantes

negociações; relações de poder entre os variados níveis de governo e diversos agentes privados;

decisões burocráticas; e contratos, concessões e parcerias público-privadas. É o que autores como

David Levi-Faur, cientista político israelense, chamam de “nova governança” com base em regimes

regulatórios. Isadora Almeida (2018), que estudou o processo de discussão do PIU Vila Lobos -

Vila Leopoldina, avalia as diferentes perspectivas da literatura existente sobre os impactos dessa

realidade na política urbana.

Parte do debate é pautada pela compreensão de que os GPUs (Grandes Projetos

Urbanos) se inserem em contexto de disputa entre modelos de planejamento que tem origem

com o declínio do modelo tecnocrático do planejamento integrado (Vainer, 2000) e de que

são a materialização de novas formas de intervenção e articulação política nas cidades

(Swyngedouw et al., 2002). Para esta literatura, os GPUs refletem e amplificam a agenda

neoliberal do planejamento estratégico, com práticas voltadas à competição entre cidades,

políticas de image making orientadas pelo mercado (Arantes, 2000) e com incentivo a

mecanismos de parceria público-privada. (Almeida, 2018, p. 38)

Assim, entende-se que a nova agenda urbana é composta por instrumentos caracterizados

pelas relações políticas impressas na sua implantação. São instrumentos que desregulam o uso do

solo e configuram novos papéis para agentes privados e o Estado através de mecanismos de

governança que funcionam como campo de negociação entre eles. No caso do PIU-SCE, todos

esses elementos estão presentes, seja pela perspectiva de que a maioria das unidades habitacionais

de HIS sejam produzidas por meio de incentivos regulatórios (descontos de Outorga e Bônus), a

reformulação das atribuições do Conselho Gestor (com menos controle social) ou pela delimitação

de um perímetro que competirá por investimentos privados com outras porções do território. Isso

sem que esteja clara a capacidade do Projeto de atrair população residente e de sanar as

necessidades habitacionais da região, objetivos declarados prioritários pelo PL41. Como apresentado

anteriormente, as necessidades são múltiplas e diversas, e não há plano específico para

solucioná-las que não conte com envolvimento da atuação privada.

O Centro de São Paulo cumpre diferentes papéis para a metrópole. É pólo cultural e de

empregos, território de setores populares, de populações negras e LGBTQIA+, abriga lançamentos

residenciais de luxo com altos valores por metro quadrado, opções de lazer e uma enorme

vulnerabilidade social. Toda essa diversidade requer das autoridades públicas soluções igualmente

múltiplas. São necessárias abordagens diferentes para as diferentes realidades existentes no Centro,

e não uma única. O PIU-SCE se apresenta como um projeto que deve atrair população residente

41 Artigo 3º, II do PL 712/2020.



mas não especifica quais setores da sociedade, que promove a habitação social mas não prevê

quantas unidades devem ser construídas ou quais famílias devem ser atendidas, que se propõe a

solucionar as precariedades habitacionais mas não apresenta planos específicos para elas.

Apoiando-se no modelo de intervenção público-privada, o Projeto corre o risco de causar processos

de despossessão em escalas ainda maiores do que os observados nos Campos Elíseos por conta da

PPP Habitacional Casa Paulista, já que ele discute o atendimento habitacional em todo o Centro

através da expansão do mercado imobiliário sem tratar das ZEIS, que são um importante

instrumento para articulação de moradia popular na região.

Para que o Centro seja cada vez mais habitado por quem mais se beneficiaria das opções de

mobilidade e de emprego ofertadas na região, deve-se pensar uma política de regulação territorial

que considere as formas de expressão sociocultural e econômica existentes que se pretende

potencializar, e não apenas propor a constante e completa transformação dos diferentes espaços da

cidade e de suas populações. O Centro já é habitado, já é vivo, mas sofre de enormes problemas

sociais que necessitam de atenção do poder público, dos agentes privados e da sociedade civil

organizada. Resta saber como faremos e com qual Centro queremos conviver no futuro.
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