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RESUMO   

Em 2002, desenvolvemos para a COHAB � Companhia Habitacional da 
Prefeitura de São Paulo, uma edificação para habitação de interesse social, localizado na 

rua Pedro Facchini no Ipiranga. Trata-se de um pequeno lote urbano localizado em um 
bairro configurado de classe média/baixa, com uma área de terreno de 320 m², onde 

existiam 8 barracos em madeira. 

O diferencial se deve ao fato do processo de contratação do projeto possibilitar 

aos arquitetos a definição do produto imobiliário a partir de premissas básicas formuladas 

pelo poder público. 

A implantação de 12 unidades habitacionais originou uma organização 

espacial compacta, num bloco vagonar de três pavimentos: apartamentos de 1 dormitório 

no térreo, com área aproximada de 35 m² e apartamentos duplex com dois dormitórios no 

1º pavimento com área aproximada de 43 m², acessados por escadas metálicas externas. 

O conjunto assume um caráter de vila, quando encosta na empena cega do vizinho e se 

abre para a face nordeste criando um corredor ajardinado que serve de acesso e área 

comum. 

Os cômodos principais possuem sempre uma dupla orientação e as dimensões 

procuram, nos limites do orçamento e do terreno, possibilitar uma ocupação diferenciada 

dos espaços.  

A busca deste diferencial e do sistema construtivo que se encaixa nos custos 
da habitação de interesse social, encontrou respaldo no sistema de alvenaria estrutural, 

que alia rapidez executiva, baixo custo, diminuição do desperdício de materiais e a 

possibilidade de utilização de revestimentos texturizados aplicados diretamente sobre os 

blocos de concreto. 

O bloco vagonar ganha recortes precisos definidos pela modulação e 

racionalização do projeto, essência do sistema de alvenaria estrutural, adequando-se ao 
pequeno terreno e possibilitando a utilização de elementos pré-fabricados (lajes, batentes 
e vergas) e elementos metálicos (escadas, caixas d'água e caixilhos). 

Este empreendimento patrocinado pelo poder público nos mostra uma 

alternativa viável de produto imobiliário a ser implantado nas áreas centrais da cidade 

pelo mercado imobiliário e nos parece apropriado ao tema deste congresso � 
�aproximando a prática à teoria�. 
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Abstract 

This peculiar building comprises a social interest housing project, developed 
through the State Social Housing Company � COHAB at Pedro Fachini Street, in the 
neighborhood of Ipiranga, a low middle class area in the south region of São Paulo within 

a plot of 320 sqm where there used to be 8 wodden shacks.  

Its originality lays on the fact that the contracting procedures allowed the 
architects to define the Real Estate �final product� based on preliminary definitions given 

by the public sector. 

The 12 housing units originated a compact organization comprised of 3 floors, 
in a wagon like building: i) One-bedroom units on the first floor, with approximately 35 sqm; 
ii) Two-bedrooms duplex units on the second floor, with approximately 43 sqm, accessed 
through external metallic stairways.  It resembles a small village limited by the neighbor�s 

building in on side and opened to the northeast, creating a gardened corridor which access 
the common areas. 

All units have a double façade orientation, as the main purpose was to achieve 

a distinctive spatial use despite its plot and budget limitations, which defined the apartment 
dimensions.  

The search for particular spatial solutions, giving the plot and cost limitations 
that embrace social housing developments, was supported by the concrete blocks 
structural system, combining fast execution, low costs, better use of materials and the 
possibility of applying finishing directly on the concrete blocks. 

The wagon like building is defined by structural modules and project design, 
which is the essence of the structural concrete block system, perfectly fitted to the small 
piece of land and allowing the use of pre-fabricated - as ceilings, doors, beams - as well as 
and metallic elements - stairways, windows, the water supply and electric systems. 

This project, financed and constructed by the public sector, shows an 
interesting and feasible opportunity for real estate private sector development in inner city 
areas, as it also appropriated for the subject of this congress: �approaching practice and 

theory�. 

 

INTRODUÇÃO 

 O trabalho apresenta um estudo de caso de uma edificação para habitação de 

interesse social, desenvolvida para a COHAB � Companhia Habitacional da Prefeitura de 
São Paulo em 2002, com término da obra em 2004, localizada no bairro do Ipiranga em 

São Paulo dentro do programa �Morar no Centro�, na gestão da prefeita Marta Suplicy 
(2001 a 2004), que desenvolveu uma política habitacional voltada à reabilitação da região 

central, combinando a produção de moradias com a preservação do patrimônio e da 

identidade cultural e social da região. 

O diferencial se deve ao fato do processo de contratação do projeto possibilitar 

aos arquitetos a definição do produto imobiliário a partir de premissas básicas formuladas 

pelo poder público. 
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Por meio de uma licitação pública regida pela lei nº 8.666, fomos contratados 

para desenvolver um projeto habitacional para um pequeno lote urbano localizado em um 
bairro configurado de classe média baixa, com dimensões de 7,90 m por 40,00 m e área 

de 316,00 m², onde existiam 8 barracos formando uma favela ao lado de casas de 

alvenaria em um típico quarteirão de bairro. O edital solicitava que fossem implantadas no 

local 18 unidades habitacionais, sendo que pela exigüidade do lote, quando fossem 

aplicados os recuos de lei, ficaria impossível se construir alguma edificação. 

Propusemos então uma redução para 12 unidades habitacionais em uma 

organização espacial compacta, num bloco de três pavimentos com apartamentos de um 

dormitório no pavimento térreo, com área aproximada de 35,00 m² e apartamentos 

duplex, com dois dormitórios no primeiro pavimento com área aproximada de 43,00 m², 

acessados por escadas metálicas externas.  

A edificação �encosta� na empena cega da casa vizinha e se abre para a face 

nordeste garantindo insolação e ventilação aos cômodos de permanência prolongada 

criando no recuo um corredor ajardinado com as escadas de acesso e áreas comuns, 

assumindo um caráter de vila e reproduzindo a organização espacial dos barracos de 

madeira, isto é, a relação de vizinhança tão cara a frágil estrutura social da favela. 

A decisão pelos arquitetos de diminuir as unidades para garantir uma 
ocupação viável a edificação e aos moradores, respaldado na sensibilidade dos 

contratantes que aceitaram a solução possível, significou o sucesso do empreendimento e 

sua realização.  

Cooptar o produto �duplex� do mercado de alto padrão e utilizá-lo em uma 
edificação de habitação de interesse social foi uma decisão de projeto para driblar a 

legislação de uso e ocupação do solo e não uma decisão mercadológica. O apartamento 

duplex nos permitia o acesso ao primeiro pavimento por meio de uma escada externa e 
ao segundo pavimento por uma escada interna garantindo a insolação exigida pela 

norma. 

Este empreendimento patrocinado pelo poder público nos mostra uma 

alternativa viável de produto imobiliário a ser implantado nas áreas centrais da cidade 
pelo mercado imobiliário e nos parece apropriado ao tema deste congresso � 
�aproximando a prática à teoria�. 

 

A PRODUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO 

O que ocorre na produção atual de edificações para o mercado imobiliário é 

que o projeto arquitetônico fica subordinado à lógica do mercado que visa o lucro e o 

retorno do capital investido. É na definição do produto imobiliário feita pelo incorporador 

sem a participação do arquiteto, onde fica claro que o projeto arquitetônico tem sua 
importância minimizada, reproduzindo formas consagradas pelo mercado. 

Mas nem sempre foi assim. Na década de 40, a chegada de arquitetos 

estrangeiros como Lucjan Korngold e Adolf Franz Heep a São Paulo, trazendo um 

repertório baseado no racionalismo-funcionalista, coincide com uma alteração do mercado 

de construção na cidade: ao invés de construir �para renda�, as construtoras começam a 

incorporar imóveis. Esta alteração no mercado acirra a concorrência entre as 

construtoras, exigindo dos projetistas, talento e novas soluções. 
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As inúmeras experiências levadas a cabo por Heep e Korngold, na área central 

e no bairro de Higienópolis nesta fase de transição, onde o projetista, na cadeia produtora 

da indústria imobiliária tinha voz ativa para criar soluções inovadoras na ocupação do lote, 

interpretando a legislação urbana vigente - mais subjetiva que normativa - propor novos 
materiais, estruturas independentes e programas compactos, foram determinantes para o 
sucesso de vários lançamentos no mercado imobiliário da época, pois não tinham 

parâmetro. Eram únicos.  

Com o boom imobiliário da década de 60, estas soluções foram utilizadas ao 

extremo, portanto banalizadas. Os projetistas foram descartados, pois as construtoras 
passaram a reproduzir conceitos já consagrados sendo as soluções simplificadas com o 

intuito de diminuir custos e prazos de obra. 

Atualmente os fatores que influem na rentabilidade do negócio imobiliário 

passam por questões fundiárias, de solvibilidade, agentes financeiros, marketing, 

minimizando a importância do projeto arquitetônico ao empreendimento, fixando no 

imaginário popular a figura do arquiteto-artista embelezador de fachadas, comprometendo 
assim o ideário moderno do processo de produção da arquitetura. 

 

ALTERNATIVAS PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO 

Considerando o conservadorismo do mercado imobiliário, os lançamentos dos 

edifícios de incorporação são reflexos de um modismo que tenta representar o ideário de 

consumo pequeno burguês, aliado a uma estética que proporcione economia na produção 

do edifício criando modismos como os estilos mediterrâneo e neo-clássico. 

No projeto arquitetônico a fachada deveria refletir sua planta e esta deveria 

refletir modernidade. O que vemos são projetos de plantas repetitivas com uma fachada 

que geralmente é um pastiche de estilos. 

Ao apresentar este case de uma edificação diferenciada voltada ao setor 

habitacional de baixa renda, pretendemos sinalizar ao mercado as possibilidades deste 
produto.  

Além das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) temos as Zonas de 
Habitação de Mercado Popular (HMP), implementadas pelo novo Plano Diretor da cidade, 

com possibilidade de implantação de edificações diferenciadas para habitação na área 

central, onde além da oferta de infra-estrutura, acessibilidade e oportunidades de 
trabalho, apresenta vocação para a produção de unidades habitacionais, como a 

existência de terrenos vazios e de edifícios passíveis de reforma, amparada por 

intervenções urbanas do poder publico capazes de requalificar os espaços públicos e 

restabelecer suas potencialidades. 

 

CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO APRESENTADO 

A edificação apresentada propõe a implantação de 12 unidades habitacionais 

em um pequeno lote urbano, ocasionando uma organização espacial compacta onde em 

um bloco vagonar de três pavimentos convivem apartamentos de 1 dormitório no térreo e 

de 2 dormitórios duplex no 1º pavimento. 
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Os cômodos principais possuem sempre uma dupla orientação e as dimensões 

procuram, nos limites do orçamento e do terreno, possibilitar uma ocupação diferenciada 
dos espaços. 

A busca deste diferencial e do sistema construtivo que se encaixa nos custos 
da habitação de interesse social, encontrou respaldo no sistema de alvenaria estrutural, 

aliando rapidez na execução e baixo custo, diminuição do desperdício de materiais e 
acabamento com argamassas projetadas. 

Apesar das pequenas dimensões dos compartimentos, dispusemos vários 

caixilhos em posições estratégicas a fim de permitir uma insolação e ventilação eficientes, 

onde o conforto ambiental sustenta as dimensões reduzidas dos cômodos. 

A possibilidade de implantação desta edificação neste lote de dimensões tão 

pequenas foi possível pela supressão de um acesso vertical coletivo que originaria 

corredores ao longo da edificação.  

Projetamos apartamentos de 1 dormitório no pavimento térreo para pessoas 

que moram sozinhas, idosos ou casais sem filhos e, dispostos em formato �duplex� os 

apartamentos de dois dormitórios no pavimento superior, acessados externamente por 

uma escada metálica. No primeiro pavimento do apartamento duplex, temos uma sala 
conjugada com cozinha e lavanderia. No segundo pavimento, com acesso por uma 
escada interna, dois dormitórios sendo um com uma pequena varanda e banheiro. 

O uso de cores fortes como o vermelho e amarelo na fachada e azul escuro 
internamente dão um caráter lúdico à edificação diferenciando-a do usual construído para 

habitação de interesse social. 

 A aparência de vila da edificação fica reforçada pela circulação comum ao 

longo do lote comportando as escadas de acesso ao pavimento superior, jardim e área de 

lazer, possibilitando o convívio dos moradores neste corredor e ao redor das portas de 

acesso aos apartamentos, reproduzindo a relação de vizinhança que tinham no cortiço. 

O pequeno número de unidades habitacionais, permite uma possibilidade de 
gestão condominial por parte dos moradores, a partir da constituição de um morador-
zelador, que administra a edificação. Esta auto-gestão facilita o dia-a dia do condomínio, 

garantindo sua segurança e sua manutenção. 

Enfim ao projetarmos esta edificação buscamos não somente responder a um 

programa habitacional pré-estabelecido regido por critérios de financiamento, legislação e 

mercado, mas também compreender as necessidades dos usuários aplicando o conceito 

da modernidade como a conquista dos direitos isonômicos, universais.  

 

CONCLUSÃO 

A apresentação de um �case� de uma edificação diferenciada para habitação 

de interesse social, nos permite refletir sobre possibilidades de produtos imobiliários 

similares em áreas centrais na cidade de São Paulo. 

Atualmente a definição do produto imobiliário fica subordinada à lógica do 

mercado, minimizando a importância do projeto arquitetônico. 

Discorremos sobre a possibilidade de implantação de edificação diferenciadas 

nas Zonas de Habitação de Mercado Popular (HMP), implementadas pelo novo Plano 
Diretor da cidade. 
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Ao considerar a viabilidade do produto imobiliário voltado à habitação de 

interesse social, elaborado pelo arquiteto conjuntamente com o incorporador, 
compreendendo o perfil do usuário e interpretando as normas vigentes, podemos agregar 
valor espacial e formal à edificação e propor um desenho da cidade com responsabilidade 

social, preservando o retorno do capital investido. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ARTIGAS, Vilanova � �Caminhos da Arquitetura�, São Paulo: Livraria Editora 
Ciências Humanas, 1981. 

JACOBS, Jane � �Morte e Vida de Grandes Cidades�, São Paulo. Editora 

Martins Fontes, 2000. 

MONTANER, Josep Maria � �La Modernidade Superada�, Barcelona. Editora 

Gustavo Cili, 1997. 

Barbosa, Marcelo Consiglio � Dissertação de Mestrado, FAUSP, 2004.  

 



COHAB Pedro Facchini, uma proposta habitacional viável 

 

 
VI Seminário Internacional da LARES � Latin American Real Estate Society � Set 2006  Barbosa, Marcelo e Corbucci, Jupira 
 - 7 - 

 



COHAB Pedro Facchini, uma proposta habitacional viável 

 

 
VI Seminário Internacional da LARES � Latin American Real Estate Society � Set 2006  Barbosa, Marcelo e Corbucci, Jupira 
 - 8 - 

 



COHAB Pedro Facchini, uma proposta habitacional viável 

 

 
VI Seminário Internacional da LARES � Latin American Real Estate Society � Set 2006  Barbosa, Marcelo e Corbucci, Jupira 
 - 9 - 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAQUETES ELETRÔNICAS DO PROJETO 
 



COHAB Pedro Facchini, uma proposta habitacional viável 

 

 
VI Seminário Internacional da LARES � Latin American Real Estate Society � Set 2006  Barbosa, Marcelo e Corbucci, Jupira 
 - 10 - 

 
FOTOS DO LOCAL EM 1989 

 
 

FOTOS DA OBRA CONCLUÍDA EM 2004 
 
 

FOTOS DA OBRA CONCLUÍDA EM 2004 
 

 

FOTOS DA OBRA CONCLUÍDA EM 2004 
 


