
CAPÍTULO 6

AQUISIÇÃO DE TERRAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Patrícia Cezário Silva1

1 INTRODUÇÃO

Partindo da questão central da pesquisa desenvolvida pelo Ipea em parceria com 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) da Prefeitura 
de São Paulo que originou esta publicação – qual seja, a aplicação inovadora 
de instrumentos urbanísticos na implantação dos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana –, propomos neste capítulo a investigação do potencial 
de aplicação da cota de solidariedade. Esta cota articula dois temas fundamentais 
da política urbana em São Paulo: a aquisição de terras pela municipalidade e a 
produção de habitação de interesse social (HIS). Esses temas refletem a causa crítica 
3 da matriz lógica: regulação e gestão de uso e ocupação do solo voltadas à realização 
de interesses corporativos, não promovendo a otimização da infraestrutura nem 
a diversidade social. A aplicação da cota de solidariedade é obrigatória para a 
obtenção do certificado de conclusão de obra de empreendimentos com área 
computável maior que 20 mil metros quadrados, vinculando o licenciamento 
de grandes empreendimentos à doação de unidades de HIS, de terrenos ou de 
recursos financeiros ao município, à escolha do empreendedor.

Tal cota apresenta potencial de redução da segregação socioespacial ao prever 
a destinação de HIS em localizações que permitem amplo acesso à rede urbana 
de empregos, infraestrutura e serviços. Essa é uma das quatro possiblidades de 
aplicação da cota, à escolha do empreendedor. A opção por doação de terrenos 
ao município, por sua vez, pode ser chave não somente para a implementação da 
política de HIS, mas também para o fomento de políticas intersetoriais, atuando 
diretamente no gargalo representado pela aquisição de terras e evitando processos 
de desapropriação, que são usualmente de longa duração, o que dificulta ou mesmo 
inviabiliza programas e projetos da municipalidade.

Este estudo apresenta uma simulação do potencial de produção de HIS e 
de aquisição de terrenos por meio das quatro alternativas de aplicação da cota de 
solidariedade, tomando como base empreendimentos imobiliários lançados no 
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município de São Paulo entre 2000 e 2010. O capítulo conta com cinco seções, 
além desta introdução. A segunda seção destina-se a explicar a relevância da análise 
do instrumento urbanístico cota de solidariedade. A terceira apresenta a dinâmica 
territorial no município, enquanto a quarta demonstra a produção habitacional de 
interesse social deste. Na quinta seção, averigua-se qual é o potencial de produção 
de HIS por meio da cota de solidariedade, explorando as quatro alternativas de 
aplicação deste instrumento urbanístico em subseções específicas. Por fim, a sexta 
seção é voltada para a conclusão do estudo.

2 POR QUE ANALISAR A COTA DE SOLIDARIEDADE

Políticas públicas de desenvolvimento urbano demandam terrenos para sua 
implantação. Se não há disponibilidade de terras públicas localizadas onde se 
busca implantar equipamentos e serviços públicos, a desapropriação costuma ser 
o caminho habitual para a aquisição. Se o tempo ou os recursos necessários para 
desapropriar terrenos não forem compatíveis com o tempo e o orçamento viáveis 
para implantar um projeto, este pode ser inviabilizado pela indisponibilidade de 
terras. Em entrevista do secretário da SMDU, Fernando de Mello Franco, ele 
define a aquisição de terras como um gargalo e, em seguida, expõe hipóteses que 
vêm sendo pensadas para superá-lo.

Pegando o exemplo dos corredores, eles trazem duas questões do ponto de vista da 
produção, do fazer a cidade. De um lado, ele implica consequências que vão afetar 
setores produtivos como o comércio varejista de rua, a indústria do lazer etc. Por 
outro lado, fazer o corredor implica algo que é a própria lógica de produção da 
cidade, tanto do ponto de vista econômico, jurídico quanto político. Do ponto de 
vista econômico, e que tem a ver um pouco com o jurídico, já que essas terras não 
são públicas, nossas linhas de financiamento existem para as obras e inexistem para 
aquisição de terra, ainda que a desapropriação seja necessária (…). Então, a aquisição 
de terra é um gargalo. (…) Por exemplo, qual é uma hipótese para a gente desapropriar 
já que não tem verbas de transportes para desapropriar esse terreno? Eu tenho verba 
na educação? Eu tenho verba na Sehab [Secretaria Municipal de Habitação]? Tenho. 
Por que eu não cotizo essas verbas, desaproprio esse terreno e no térreo eu implanto 
uma creche e em cima, um edifício? Então, se eu otimizar as verbas disponíveis nas 
diversas instâncias, eu otimizo a incidência do valor do terreno para todas as políticas 
e, acima de tudo, eu – entendemos assim – crio uma cidade melhor.2

O gargalo da aquisição de terras aplica-se às políticas públicas municipais 
em geral e também à de HIS. Ainda que haja recursos disponíveis no orçamento 
ou em programas do governo federal para a construção de empreendimentos 
de HIS, duas situações podem ser constatadas. Primeira, os terrenos municipais 
desocupados estão em localizações onde já há uma alta densidade residencial e o 

2. Franco, Fernando de Mello. Entrevista concedida à equipe de pesquisadores do Ipea e da SMDU, São Paulo, 24 jan. 2014.



Aquisição de Terras e Habitação de Interesse Social  | 219

que se deve adensar são as oportunidades de emprego, serviços, transporte, lazer 
etc. Segunda, nas localizações onde seria ideal adensar a oferta de HIS, não há 
disponibilidade de terrenos, fazendo-se necessário passar por longos e custosos 
processos de desapropriação. O Plano Diretor Estratégico (PDE) do município de 
São Paulo, Lei no 16.050, de 31 de julho de 2014, propõe uma forma de regulação 
dos usos do solo que aproxime à oferta de moradia a oferta de empregos existente, 
principalmente ao incentivar a construção de empreendimentos de uso misto ao 
longo dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.

Para a iniciativa privada, a aquisição de terras é também limitadora da 
capacidade de produção de HIS, que vem sendo fomentada em grande medida 
pela ampliação da oferta de financiamento e crédito para camadas de mais baixa 
renda da população, por meio do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). 
Preço e complexidade de licenciamento são apontados pelos empreendedores 
imobiliários como os maiores entraves a essa produção.

O PDE 2014 apresenta inovações ao prever instrumentos urbanísticos cuja 
aplicação permite articular aquisição de terrenos pelo município e produção de 
HIS, buscando ampliar o número dessas unidades habitacionais (UHs) produzido 
tanto por iniciativa pública como privada. A transferência de potencial construtivo, 
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo, a ampliação das áreas 
demarcadas como Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) e a cota de solidariedade 
são exemplos desse caminho. A cota é, inclusive, um instrumento urbanístico 
com potencial de transformação do padrão de produção de HIS, pois propõe o 
equacionamento de gargalos da política municipal de habitação, seja por meio da 
doação de terrenos à municipalidade para a produção de HIS, seja pela produção 
de HIS em localizações junto a grandes empreendimentos.

As duas questões principais que propomos responder neste estudo estão 
enumeradas a seguir.

1) Qual é o potencial de produção de HIS e de aquisição de terrenos para 
esse fim por meio da aplicação da cota de solidariedade?

2) Qual é o potencial de transformação da desigualdade socioespacial desse 
instrumento urbanístico?

3 DINÂMICA TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A PARTIR DE 2000

A produção habitacional na cidade de São Paulo teve um grande salto a partir dos 
anos 2000. O chamado boom imobiliário paulistano ocupou principalmente terrenos 
vazios localizados em áreas periféricas, e lotes com usos industriais, comerciais e 
residenciais em áreas consolidadas.
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De acordo com dados do Cadastro Territorial Predial de Conservação e Limpeza 
(TPCL)3 do município de São Paulo, as tipologias de uso que mais ampliaram sua 
ocupação no território entre 2000 e 2013 foram as residenciais verticais de alto, médio 
e baixo padrão,4 nesta ordem. O território ocupado por empreendimentos residenciais 
verticais de alto padrão foi ampliado em aproximadamente 4,4 milhões de metros 
quadrados, num crescimento de quase 66% entre 2000 e 2013. A tipologia residencial 
vertical de médio padrão ampliou a área de terreno ocupada em aproximadamente 
4,0 milhões de metros quadrados, um incremento de 28% no período. O território 
ocupado pelos usos residenciais de baixo padrão, por sua vez, cresceu cerca de 3,6 
milhões de metros quadrados, caracterizando-se como a tipologia que mais ampliou 
proporcionalmente sua presença no território municipal, sendo 70% maior a superfície 
de terras ocupadas em 2013 em relação a 2000.

A área construída da tipologia residencial vertical de baixo padrão teve o maior 
incremento percentual entre todas as tipologias avaliadas, por volta de 80%, apesar 
de o aumento nominal de área construída ter sido maior para a tipologia de usos 
residenciais verticais de alto padrão. Os empreendimentos residenciais verticais de 
baixo padrão ocupam muito mais área de terreno em relação à área construída que 
os de alto e médio padrão, principalmente por acomodarem no pavimento térreo 
as garagens e muitas vezes apresentarem baixo gabarito para evitar a implantação 
de elevadores. A relação entre a ampliação da área construída e aquela da área de 
terreno ocupada entre 2000 e 2013 indica que os empreendimentos residenciais 
verticais de alto e médio padrão produzidos nesse período apresentaram coeficiente 
de aproveitamento médio de 5,4, enquanto para os residenciais verticais de baixo 
padrão esse coeficiente ficou em 1,5.

3. O TPCL foi utilizado no desenvolvimento desta pesquisa principalmente por ser o banco de dados que traz o maior 
número de informações e o maior recorte temporal sobre uso do solo no município de São Paulo. De acordo com nota 
da SMDU no site do Infocidade, “certos cuidados na interpretação de fenômenos e tendências referentes à ocupação 
do solo e à evolução do espaço construído são obrigatórios quando se utiliza o TPCL como base de informações. Se, 
por um lado, é possível atribuir elevado grau de confiabilidade aos dados sobre as áreas de urbanização consolidada do 
município, por outro, verifica-se uma perda no grau de precisão nos dados relativos às áreas periféricas, especialmente as 
situadas ao sul, a leste e a noroeste do núcleo urbano central. (...) Finalmente observamos que as flutuações nos valores 
de área de terreno total para o município de São Paulo, ocorridas a partir do ano 2002, podem ter diversas explicações: 
desapropriações totais ou parciais (para abertura ou alargamento de logradouros, por exemplo); retificações das áreas 
constantes das matrículas (o lançamento pode ter sido feito originalmente com uma área teórica de 1.000 m2, mas o 
proprietário promove a retificação desta área para constar o seu valor efetivo – 983 m2, por exemplo); imprecisão das 
frações ideais lançadas em condomínios (por exemplo, em um terreno de 2.000 m2 é construído um condomínio, cuja 
soma das frações ideais totaliza 99% em vez de 100% – no cômputo da área total da quadra, a soma das frações 
será de 1.980 m2 em vez de 2.000 m2, com redução de 20 m2)”. Disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.
br/index.php?sub=notas&cat=17&titulo=Uso%20do%20Solo%20Urbano&subtit=%20-%20Notas%20T%E9cnicas>. 
Acesso em: 14 dez. 2015.
4. Os conceitos de baixo, médio e alto padrão residencial utilizados nesta pesquisa são os definidos pela SMDU com 
base no TPCL, mantidos pela Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (SF) da Prefeitura de São 
Paulo. A SMDU estabeleceu uma metodologia de agregação resultante do cruzamento entre os valores Uso e Padrão 
atribuídos pelo TPCL, para cada imóvel cadastrado, gerando as dezesseis tipologias de uso H relacionadas na tabela 
Descrição de tipologias de uso do solo – H (disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/17_tipologias_
de_uso_do_solo_2014_466.html>). O uso predominante na quadra fiscal foi identificado pela maior proporção da 
área construída de uma categoria (60% ou mais da área construída total da quadra). Para as quadras em que não foi 
possível identificar um uso predominante, aplicou-se a categoria de uso misto.
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TABELA 1
Município de São Paulo: variação de área de terreno ocupada, área construída e número 
de lotes, por tipologia de uso (2000-2013) 

Tipologia de uso
Área de terreno Área construída Número de lotes

m2 % m2 % Unidade %

Residencial vertical de alto padrão    4.389.023  65,79 23.810.568  68,23 102.100   66,08

Residencial vertical de médio padrão    3.989.486  27,97 21.574.878  36,75 212.548   35,49

Residencial vertical de baixo padrão    3.575.176  70,42   5.272.240  79,80   73.508   71,49

Coletivo (cinema, clube, templo etc.)    2.946.845  14,03   2.845.357  43,54     1.453   18,14

Comércio e serviço vertical    2.755.660  24,80 10.660.624  33,23   49.574   43,74

Outros (uso e padrão não previsto)    2.192.045  44,32   2.168.813  59,74     6.915   53,02

Escola    1.041.879    6,12   2.321.840  32,51         -94    -1,41

Residencial horizontal de baixo padrão       762.467    0,65   4.665.040    9,68   31.015     5,50

Garagens não residenciais       633.492  31,20      297.712  33,70     2.349   23,63

Especial (hotel, hospital, cartório etc.)       443.985    1,69   3.473.690  42,73   24.120 517,93

Residencial horizontal de médio padrão       179.219    0,16   6.110.169    7,81   36.760     6,99

Armazéns e depósitos       173.752    1,37      814.357  12,28        464     6,43

Residencial horizontal de alto padrão        -96.776   -0,34   1.696.073  10,19     3.533     7,19

Comércio e serviço horizontal      -296.923   -0,37   5.764.183  10,57     5.778     2,67

Industrial   -7.167.407 -20,61  -4.221.462 -18,80    -1.551  -10,54

Terrenos vagos -22.092.704 -21,23 - -  -30.521  -21,44

Fonte: Departamento de Produção e Análise de Informação (Deinfo) da SMDU, com base no banco de dados TPCL da SF.
Elaboração da autora.

Terrenos vagos e industriais foram os usos que mais perderam território no 
município, seguidos com grande diferença pelo comércio e serviço horizontal, e 
pelos residenciais horizontais de alto padrão, nesta ordem. Os terrenos vagos tiveram 
redução de sua área ocupada em aproximadamente 22 milhões de metros quadrados, 
ou 21%, entre 2000 e 2013. O uso industrial reduziu sua superfície ocupada em 
pouco mais de 7 milhões de metros quadrados, tendo perdido 20% da sua área 
ocupada nesse período. O uso pelo comércio e serviço horizontal, bem como o 
uso residencial horizontal de alto padrão diminuíram muito pouco em superfície 
ocupada entre 2000 e 2013: o primeiro em 0,37%, cerca de 297 mil metros 
quadrados; e o segundo em apenas 0,34%, menos de 100 mil metros quadrados. 
Onde antes havia terrenos vazios, galpões industriais, comércios e residências 
unifamiliares horizontais de alto padrão construtivo, agora há empreendimentos 
residenciais verticais tanto luxuosos como populares.

Esses números parecem animadores na medida em que o grande incremento na 
tipologia residencial vertical de baixo padrão trata da produção oficial de moradias 
de baixo custo, ou de interesse social, e em princípio estariam contribuindo para 
reduzir o deficit habitacional e a desigualdade socioespacial na cidade de São Paulo. 



Eixos de Estruturação da Transformação Urbana: inovação e avaliação em São Paulo222 | 

Entretanto, a relação entre a ampliação do uso residencial de baixo padrão e a 
redução do deficit não é direta, pois nem sempre as famílias de menor renda são 
as que têm acesso a esses imóveis. A oferta de habitação para as rendas mais baixas 
cresce muito menos que para as rendas médias.

Identificar as localizações onde ocorreu essa importante expansão de terras 
ocupadas por uso vertical de baixo padrão na cidade de São Paulo é necessário 
para que se teste a hipótese de redução da desigualdade socioespacial. Na tabela 2, 
organizamos a variação de ocupação territorial por terrenos vagos nos distritos do 
município de São Paulo entre 2000 e 2013.

TABELA 2
Área de terrenos vagos
(Em m2)

Distrito 2000 2013 2000-2013

Capão Redondo 2.396.370 1.098.743 -1.297.627

Vila Andrade 3.859.236 2.701.325 -1.157.911

Raposo Tavares 1.686.443    923.057    -763.386

Grajaú 3.852.205 3.164.223    -687.982

Itaquera 3.143.534 2.483.012    -660.522

Vila Maria 1.169.069    526.000    -643.069

Jabaquara 1.367.210    730.025    -637.185

Rio Pequeno 1.525.022    901.800    -623.222

Campo Limpo 1.781.403 1.165.525    -615.878

Morumbi 1.793.186 1.192.804    -600.382

São Mateus 1.714.766 1.115.147    -599.619

Vila Sônia 1.801.333 1.203.275    -598.058

Lajeado 2.174.492 1.580.599    -593.893

Brasilândia 2.085.783 1.520.486    -565.297

Vila Jacuí 1.295.047    753.007    -542.040

São Domingos 1.623.873 1.155.556    -468.317

Cidade Líder 2.478.012 2.014.318    -463.694

Jardim São Luís 3.715.055 3.284.769    -430.286

Cursino 1.188.215    768.068    -420.147

Vila Curuçá 1.022.016    618.608    -403.408

Guaianases 1.601.213 1.200.969    -400.244

Artur Alvim    899.100    507.088    -392.012

Vila Prudente 1.184.226    837.790    -346.436

Cidade Dutra 2.481.769 2.137.977    -343.792

Sacomã 1.939.472 1.598.178    -341.294

(Continua)



Aquisição de Terras e Habitação de Interesse Social  | 223

(Continuação)

Distrito 2000 2013 2000-2013

Pirituba 1.733.168 1.396.472 -336.696

Itaim Bibi    750.298    417.207 -333.091

Jaraguá 1.914.781 1.586.692 -328.089

Penha    847.332    525.550 -321.782

Mandaqui 2.158.512 1.868.378 -290.134

Itaim Paulista 1.420.522 1.143.524 -276.998

São Lucas    636.899    361.407 -275.492

Consolação    345.903      70.837 -275.066

Cidade Ademar    920.911    651,293 -269.618

Parque do Carmo    871.727    602.500 -269.227

Cangaíba    937.529    675.485 -262.044

Freguesia do Ó 1.008.773    780.911 -227.862

Cachoeirinha 1.040.157    818.902 -221.255

Tremembé 2.088.238 1.869.865 -218.373

Jardim Ângela 4.696.326 4.481.901 -214.425

Jardim Helena 1.983.817 1.771.903 -211.914

Ermelino Matarazzo 1.007.427    804.256 -203.171

Alto de Pinheiros    663.719    470.333 -193.386

Vila Matilde    478.290    292.999 -185.291

Vila Guilherme    482.868    315.963 -166.905

Pedreira 3.207.945 3.041.772 -166.173

Jaçanã    384.725    224.538 -160.187

Limão    400.530    249.284 -151.246

Parelheiros 3.403.477 3.254.858 -148.619

Santo Amaro 1.070.983    931.532 -139.451

Ponte Rasa    402,535    264.788 -137.747

Vila Formosa    479.082    341.392 -137.690

Bela Vista    440.145    308.979 -131.166

Tatuapé    471.703    343.419 -128.284

Perus    526.676    399.505 -127.171

Lapa    329.133    202.642 -126.491

Campo Belo    401.167    285.007 -116.160

São Rafael    455.282    341.598 -113.684

Socorro    747.438    635.163 -112.275

Carrão    249.992    139.795 -110.197

Santana    450.478    341.132 -109.346

Barra Funda    513.654    404.591 -109.063

(Continua)
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(Continuação)

Distrito 2000 2013 2000-2013

Moema    283.030    182.152 -100.878

Ipiranga    511.671    414.427   -97.244

Perdizes    188.934      96.841   -92.093

Vila Mariana    357.280    273.962   -83.318

José Bonifácio    541.534    460.434   -81.100

São Miguel    482.531    402.692   -79.839

Butantã    431.136    356.499   -74.637

Saúde    276.999    207.115   -69.884

Jardim Paulista    133.223      64.842   -68.381

Casa Verde    396.993    328.720   -68.273

Pinheiros    354.801    288.312   -66.489

Barra Funda    140.862      75.798   -65.064

Liberdade    154.191      99.823   -54.368

Água Rasa    311.406    267.437   -43.969

Santa Cecília    147.656    107.498   -40.158

Belém      93.806      55.247   -38.559

Anhanguera 1.283.622 1.246.879   -36.743

Cambuci    126.334      94.251   -32.083

Bom Retiro      99.342      74.947   -24.395

Brás      99.342      74.947   -24.395

Vila Medeiros    357.583    335.912   -21.671

Marsilac 1.212.387 1.198.309   -14.078

Jaguara    233.535    222.556   -10,979

Aricanduva    552.610    543.311     -9,299

Sé      50.280      43.310     -6,970

República      53.430      50.637     -2,793

Pari      68.494      90.653    22,159

Vila Leopoldina    449.806    472.418    22,612

Campo Grande    698.309    724.101    25,792

Sapopemba 2.025.573 2.077.504    51,931

Tucuruvi    530.259    602.107    71,848

Mooca    276.582    367.635    91,053

Jaguaré    574.088    800.158  226,070

Iguatemi    711.567    982.241  270,674

Cidade Tiradentes    237.851    547.743  309,892

Fonte: Deinfo/SMDU, com base no banco de dados TPCL da SF.
Elaboração da autora.
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A figura 1 mostra os distritos onde a maior área de terrenos vagos foi ocupada 
por outros usos entre 2000 e 2013. Esses distritos localizam-se nos limites do 
centro expandido, assim como nas periferias mais distantes. O primeiro colocado 
foi o distrito de Capão Redondo, que teve aproximadamente 1,3 milhão de metros 
quadrados de terrenos vagos ocupados por novos usos no período, 54% do total 
cadastrado em 2000. O segundo distrito que mais variou negativamente em área 
de terrenos vagos foi Vila Andrade, que reduziu o estoque de terrenos vazios em 
30%, tendo perdido 1,2 milhão de metros quadrados. Localizados no vetor sudoeste 
da cidade, os dois distritos que mais perderam terrenos vazios representam uma 
fronteira de expansão de empreendimentos tanto de alto como de baixo padrão, 
reproduzindo o modelo de segregação socioespacial dos vizinhos Panamby e favela 
de Paraisópolis. Capão Redondo foi o segundo distrito que mais ampliou a área 
ocupada por uso residencial vertical de baixo padrão, num incremento de 372% 
entre 2000 e 2013, no entanto, não houve variação de área ocupada pelo alto padrão 
no mesmo período. Vila Andrade, por seu turno, registrou um movimento reverso: 
houve incremento de 141% no território ocupado por uso residencial vertical de 
alto padrão e nenhuma variação de área ocupada pelo baixo padrão.

FIGURA 1
Ocupação por terrenos vagos (2000-2013)

Fonte: Deinfo/SMDU, com base no banco de dados TPCL da SF.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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O terceiro e o quarto distritos que mais perderam área de terrenos vagos 
para outros usos entre 2000 e 2013 estão localizados nas periferias extremas 
do município. Os distritos de Raposo Tavares, no limite oeste, e de Grajaú, no 
limite sudeste da cidade, deram lugar a outros usos substituindo terrenos vagos 
em aproximadamente 760 mil metros quadrados e 690 mil metros quadrados, 
respectivamente. O uso de galpões e armazéns foi o que mais cresceu em ocupação 
de terras no distrito de Raposo Tavares, aproveitando a acessibilidade às rodovias 
Raposo Tavares, Régis Bittencourt e Rodoanel. No Grajaú, o uso que mais ganhou 
terreno foi o residencial horizontal de baixo padrão, reproduzindo o padrão de 
crescimento periférico paulistano de décadas anteriores.

O uso residencial vertical de baixo padrão, de acordo com dados do TPCL, 
ampliou em 70,42% a área de terrenos ocupada de 2000 a 2013. Percentualmente, 
foi o uso que mais expandiu em área ocupada no período. Nominalmente, a área 
de terrenos ocupada por esse uso cresceu 35.751.176 m2, terceira maior ampliação 
no período, depois dos usos verticais de alto e médio padrão. A localização desse 
crescimento, notadamente nos distritos periféricos do município, foi registrada 
na figura 2.

FIGURA 2
Ocupação por uso residencial vertical de baixo padrão (2000-2013)

Fonte: Deinfo/SMDU, com base no banco de dados TPCL da SF.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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Os distritos que mais ganharam área ocupada pelo uso residencial vertical de 
baixo padrão estão organizados na tabela 3. Cidade Tiradentes, no extremo leste 
do município, foi o primeiro, com 967.853 m2, o que representa crescimento de 
1.186% em treze anos. Esses números incorporam, além da produção do distrito 
no período, uma ampliação relacionada ao cadastramento de usos anteriormente 
irregulares, o que justifica o grande crescimento dos números aferidos. Em seguida, o 
distrito de Capão Redondo, no extremo sudoeste do município, ganhou 212.969 m2 
de área ocupada por uso residencial vertical de baixo padrão, num salto de 372% 
entre 2000 e 2013. Campo Limpo, também no limite sudoeste da cidade, e 
Sapopemba, na borda sudeste, ampliaram a área em 172.755 m2 e 156.361 m2, 
respectivamente, tendo Campo Limpo incrementado esse uso em 146,62% e 
Sapopemba, em 67,78%. O distrito de Cachoeirinha, no limite norte do município, 
o quinto que mais ampliou sua área ocupada por uso residencial vertical de 
baixo padrão, teve incremento de 121.442 m2, ou 393,32%, entre 2000 e 2013. 
Raposo Tavares, no limite oeste da cidade, ganhou 117.286 m2, numa variação de 
110% no período. O sétimo até o vigésimo colocados estão, se não na borda do 
município, bem próximos dela. Oito deles estão localizados no extremo leste da 
cidade: Itaquera, José Bonifácio, Vila Jacuí, Itaim Paulista, Lajeado, Guaianases, 
Ermelino Matarazzo e Artur Alvim. Três distritos estão no limite sudeste: Sacomã, 
Cidade Dutra e Cidade Ademar. Dois encontram-se no extremo norte: Jaraguá 
e Limão. Há apenas um distrito na borda sul do município, o Jardim São Luís.

TABELA 3
Área de terrenos ocupada por uso residencial vertical de baixo padrão
(Em m2)

Distrito 2000 2013 2000-2013

Cidade Tiradentes   81.602 1.049.455 967.853

Capão Redondo   57.186    270.155 212.969

Campo Limpo 117.829    290.584 172.755

Sapopemba 230.685    387.046 156.361

Cachoeirinha   30.876    152.318 121.442

Raposo Tavares 106.605    223.891 117.286

Jardim São Luís   16.537    112.593   96.056

Itaquera 221.479    315.838   94.359

Sacomã 232.436    320.013 87.577

José Bonifácio 757.740    834,671 76.931

Vila Jacuí     8.968      85.698 76.730

Cidade Dutra 161.200    234.880 73.680

Itaim Paulista 123.922    197.504 73.582

(Continua)
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Distrito 2000 2013 2000-2013

Lajeado     5.984      73.645 67.661

Jaraguá 119.938    185.970 66.032

Cidade Ademar   49.652    112.900 63.248

Guaianases 111.470    172.952 61.482

Ermelino Matarazzo   30.068      76.362 46.294

Limão   46.780      89.111 42.331

Artur Alvim 526.208    567.700 41.492

Alto de Pinheiros     2.521      42.351 39.830

Jabaquara   19.845      58.258 38.413

Jardim Helena        159      33.539 33.380

Mooca   40.871      72.087 31.216

Campo Grande   69.610    100.746 31.136

Vila Curuçá        792      31.439 30.647

Cangaíba 162.840    192.866 30.026

Santana   50.040      79.895 29.855

Ponte Rasa     4.138      33.973 29.835

Vila Prudente   29.972      58.759 28.787

Vila Guilherme   20.889      49.084 28.195

Parque do Carmo     8.100      32.471 24.371

Mandaqui 101.686    124.614 22.928

Morumbi     1.271      24.066 22.795

Vila Sônia     4.586      26.638 22.052

Pedreira   27.563      48.114 20.551

Cidade Líder   17.437      37.770 20.333

Ipiranga 124.899    145.229 20.330

Brás     6.489      24.636 18.147

Vila Mariana   12.086      29.719 17.633

Belém   10.282      26.975 16.693

São Domingos     7.767      24.042 16.275

Butantã     6.542      21.601 15.059

Jardim Ângela   19.319      33.937 14.618

Vila Leopoldina     3.041      17.169 14.128

Bom Retiro     6.036      19.204 13.168

Saúde     9.871      22.829 12.958

Santa Cecília   20.380      32.646 12.266

Pirituba   45.987      57.905 11.918

Freguesia do Ó   21.089      32.793 11.704

(Continua)
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Distrito 2000 2013 2000-2013

Penha     4.103      15.296 11.193

São Miguel   14.809      25.526 10.717

República   18.708      28.433   9.725

Vila Andrade            0        9.376   9.376

Tatuapé   20.697      29.726   9.029

São Rafael            0        8.928   8.928

Aricanduva   29.739      38.295   8.556

Bela Vista   23.797      32.353   8.556

Liberdade     7.175      15.455   8.280

Vila Maria   29.768      37.710   7.942

Rio Pequeno   25.668      33.418   7.750

Tucuruvi 148.346    155.881   7.535

Tremembé     3.375      10.410   7.035

Cambuci   31.823      38.400   6.577

Socorro            0        6.527   6.527

Itaim Bibi     7.683      13.354   5.671

Brasilândia        379        5.835   5.456

Pari     2.643        7.797   5.154

Vila Matilde        800        5.545   4.745

Perdizes   13.028      17.165   4.137

Casa Verde     3.217        7.174   3.957

Jaguaré   45.888      49.792   3.904

Pinheiros   65.771      69.397   3.626

São Lucas   51.352      54.229   2.877

Campo Belo     8.645      11.306   2.661

Sé     6.620        9.137   2,517

Consolação     5.320        7.828   2.508

Lapa   57.830      60.235   2.405

Água Rasa   11.783      13.859   2.076

São Mateus 179.394    181.227   1.833

Cursino   27.267      28.121      854

Carrão     7.848        8.694      846

Jardim Paulista     7.735        8.575      840

Moema     2.660        3.331      671

Santo Amaro   27.313      27.879      566

Barra Funda     1.632        2.082      450

Vila Formosa   10.217      10.218          1

(Continua)
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Distrito 2000 2013 2000-2013

Anhanguera               0            0         0

Iguatemi            310        310         0

Jaguara               0            0         0

Marsilac               0            0         0

Parelheiros               0            0         0

Perus               0            0         0

Vila Medeiros      60.747   60.590    -157

Jaçanã      35.728   35.254    -474

Grajaú    183.732 178.690 -5.042

Fonte: Deinfo/SMDU, com base no banco de dados TPCL da SF.
Elaboração da autora.

4 PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO

A fim de analisar a produção destinada à HIS no município de São Paulo e seu 
padrão de localização, consideramos os empreendimentos residenciais produzidos 
pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab) até 2006, os 
empreendimentos do MCMV contratados entre 2009 e 2013, e a produção do 
mercado imobiliário com preço máximo de R$ 190 mil por unidade,5 equivalente 
ao teto do valor da unidade do programa do governo federal para o município.6 
Esses empreendimentos estão distribuídos conforme a figura 3.

Os empreendimentos privados de interesse social localizam-se em geral nos 
limites do município, apresentando concentração significativa na Zona Leste, assim 
como os empreendimentos destinados à faixa 2 do MCMV. Ainda mais próximos 
das bordas da cidade, localizam-se os empreendimentos destinados à faixa 1 do 
programa. Mais ao centro da capital, próximos às Zeis 3, demarcadas em edifícios 
subutilizados na área central, há alguns empreendimentos privados de interesse 
social, e alguns destinados às faixas 2 e 3 do MCMV.

5. Valores retirados da base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM) sobre lançamentos imobiliários 
comerciais, de 1985 a 2013, na região metropolitana de São Paulo, sistematizados pela Empresa Brasileira de Patrimônio 
(Embraesp). Os dados foram atualizados pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) para janeiro de 2014.
6. De acordo com o quadro 1 da Lei no 16.050/2014 : “HIS é aquela destinada ao atendimento habitacional das famílias 
de baixa renda, podendo ser de promoção pública ou privada, tendo no máximo um sanitário e uma vaga de garagem, 
e classificando-se em dois tipos: a) HIS 1: destinada a famílias com renda familiar mensal de até R$ 2.172,00 (dois mil 
cento e setenta e dois reais) ou renda per capita de até R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais); b) HIS 2: destinada 
a famílias com renda familiar mensal superior a R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais) ou R$ 362,00 
(trezentos e sessenta e dois reais) per capita e igual ou inferior a R$ 4.344,00 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro 
reais) ou R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) per capita”. Disponível em: <http://gestaourbana.prefeitura.
sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/QUADROS/PDF/PDE2013_SUBST2_Quadro_1_CA_Definicoes.pdf>. No 
programa MCMV, há uma segmentação em faixas de rendimentos. A faixa 1 atende a famílias com rendimentos de até 
R$ 1.600,00; a faixa 2, até R$ 3.100,00; e a faixa 3, até R$ 5.000,00.
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FIGURA 3
Localização de empreendimentos de HIS (2000-2010)

Fonte: Base de dados do CEM, Prefeitura de São Paulo e Rolnik (2014).
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

5 QUAL O POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE HIS POR MEIO DA COTA DE 
SOLIDARIEDADE?

Instituída pelo PDE de 2014, a cota de solidariedade é aplicável a empreendimentos 
com área construída computável maior que 20 mil metros quadrados. De acordo 
com os arts. 111 e 112 da Lei no 16.050/2014:

Art. 111. Fica estabelecida como exigência para o certificado de conclusão de 
empreendimentos imobiliários de grande porte ou implantação de planos e projetos 
urbanísticos a cota de solidariedade, que consiste na produção de habitação de interesse 
social pelo próprio promotor, doação de terrenos para produção de HIS ou a doação 
de recursos ao município para fins de produção de habitação de interesse social e 
equipamentos públicos sociais complementares à moradia.

Parágrafo único. A doação prevista no caput não exime a necessidade de destinação 
de áreas ao município nos termos da legislação de parcelamento do solo.

Art. 112. Os empreendimentos com área construída computável superior a 20.000 m2 
(vinte mil metros quadrados) ficam obrigados a destinar 10% (dez por cento) da área 
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construída computável para habitação de interesse social, voltada a atender famílias com 
renda até 6 (seis) salários mínimos, de acordo com regulamentação definida nesta lei.

§ 1o A área construída destinada à habitação de interesse social no empreendimento 
referido no caput desse artigo será considerada não computável.

§ 2o Alternativamente ao cumprimento da exigência estabelecida no caput deste 
artigo, o empreendedor poderá:

I – produzir empreendimento de habitação de interesse social com no mínimo a 
mesma área construída exigida no caput desse artigo em outro terreno, desde que 
situado na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, excluída a Macroárea 
de Redução da Vulnerabilidade Urbana e os setores Jacu-Pêssego, Arco Leste, Noroeste 
e Fernão Dias da Macroárea de Estruturação Metropolitana;

II – doar terreno de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da área total do 
terreno do empreendimento, calculado conforme Cadastro de Valor de Terreno para 
fins de outorga onerosa, situado na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 
excluída a Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e os setores Jacu-Pêssego, 
Arco Leste, Noroeste e Fernão Dias da Macroárea de Estruturação Metropolitana;

III – depositar no Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundurb, em sua conta 
segregada para habitação de interesse social, 10% (dez por cento) do valor da área 
total do terreno calculado conforme Cadastro de Valor de Terreno para fins de 
outorga onerosa, destinado à aquisição de terreno ou subsídio para produção de 
HIS, preferencialmente em Zeis 3.

§ 3o Atendida a exigência estabelecida no caput, inclusive pelas alternativas previstas 
no § 2o, o empreendimento poderá beneficiar-se de acréscimo de 10% (dez por cento) 
na área computável, obtida mediante o pagamento da outorga onerosa.

§ 4o O Executivo deverá fiscalizar a destinação das unidades, garantindo o atendimento 
da faixa de renda prevista no caput deste artigo.

§ 5o A obrigação estabelecida no caput se estende aos empreendimentos com área 
construída computável inferior a 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados), quando:

a) originários de desmembramentos aprovados após a publicação desta lei, com área 
computável equivalente superior a 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados), calculada 
conforme a equação a seguir:

ACce = (ACc x ATo) / ATd, onde:

ACce – área construída computável equivalente;

ACc – área construída computável do terreno desmembrado;

ATo – área do terreno original;

ATd – área do terreno desmembrado.

§ 6o A doação de área prevista do inciso II do § 2o deste artigo só será aceita após a 
análise e aprovação do órgão competente.
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§ 7o Os empreendimentos de uso não residencial localizados em áreas onde o fator 
de planejamento para os usos nR é igual a zero, de acordo com o quadro 6 desta lei, 
ficam dispensados da obrigação determinada no caput (Município de São Paulo, 2014).

A cota de solidariedade conecta diretamente o resultado da produção 
imobiliária de grande porte à viabilização da produção de HIS. Estabelece como 
condição para a obtenção do certificado de conclusão da obra a destinação das 
unidades de HIS e a doação de terrenos ao município ou de valor monetário ao 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), por meio de uma das quatro 
opções enumeradas a seguir, à escolha do empreendedor.

1) Destinação de área equivalente a 10% da área construída computável do 
empreendimento em unidades de HIS 1 ou HIS 2. Essa porcentagem 
é adicional ao empreendimento original, ou seja, a área equivalente 
aos 10% de HIS não é considerada área computável para o cálculo do 
coeficiente de aproveitamento definido pela zona de uso. Teríamos, 
nesse caso, um possível incremento de 10% na densidade construída 
de grandes empreendimentos e um lucro adicional ao empreendedor 
pela venda dos 10% da área computável. Não fica claro no PDE o que 
significa “destinação”, nem a forma de gestão das unidades a serem 
destinadas à HIS, o que deverá ser definido por meio de decreto municipal 
regulamentando a aplicação da cota de solidariedade.

2) Construção de empreendimento de HIS com área computável equivalente 
a no mínimo 10% da área computável do empreendimento gerador da cota 
de solidariedade em terreno localizado na Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, excluída a Macroárea de Redução da Vulnerabilidade 
Urbana e os setores Jacu-Pêssego, Arco Leste, Noroeste e Fernão Dias da 
Macroárea de Estruturação Metropolitana. Também essa opção não deixa clara 
a forma de utilização dos imóveis de HIS após a sua produção. A localização 
permitida para esses empreendimentos abrange uma grande parte da cidade 
com acesso a infraestrutura e serviços urbanos bastante diversificados. Os 
terrenos vagos que poderiam ser utilizados para essa opção de aplicação da 
cota são: i) os maiores de 500 m2 localizados nos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana, os quais, aplicando-se o coeficiente de aproveitamento 
máximo igual a 4, resultam em empreendimentos maiores que 2 mil metros 
quadrados (10% de 20 mil metros quadrados); e ii) os maiores de 1 mil 
metros quadrados localizados fora dos eixos, cujo coeficiente máximo é 2. 
São 178 lotes vagos com essas condições, somando quase 65 milhões de 
metros quadrados, com grande variação na superfície dos lotes e nos valores 
por metro quadrado, conforme quadro 14 do PDE. Além dos terrenos 
vagos, terrenos construídos na prática também deveriam ser utilizados para 
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essa produção. No entanto, por ser muito difícil prever essa dinâmica, a 
metodologia aplicada considera para a simulação apenas os terrenos vagos.

3) Doação de terreno com valor equivalente a 10% do valor do terreno 
do empreendimento gerador da cota, localizado na Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana, excluída a Macroárea de Redução 
da Vulnerabilidade Urbana e os setores Jacu-Pêssego, Arco Leste, Noroeste 
e Fernão Dias da Macroárea de Estruturação Metropolitana.

4) Doação de valor equivalente a 10% do valor do terreno gerador da cota, 
em depósito no Fundurb. Esse recurso será direcionado à conta segregada 
para a HIS do fundo, suplementarmente aos 30% destinados à HIS por 
definição do PDE de 2014.

FIGURA 4
Modelo simplificado de origem e destinação dos recursos do Fundurb

Recursos de 
outorga onerosa,
transferência de 

potencial construtivo
e outros

Fundurb

Geral (40%)

Mobilidade (30%)

HIS (30%)

Recursos da cota de
solidariedade – 

aquisição de
terrenos

e subsídios à HIS

Fonte: Município de São Paulo (2014).

Para a avaliação do potencial de produção de HIS por meio da aplicação da 
cota de solidariedade, utilizamos dados de área útil como proxy de área computável, 
devido à inexistência de dados sistematizados sobre área computável.

Uma análise inicial de dados sobre lançamentos imobiliários produzidos pela 
Embraesp mostrou que, entre 2000 e 2010, dos 6.828 lançamentos imobiliários 
residenciais e não residenciais no município de São Paulo, 159 contavam com área 
útil maior que 20 mil metros quadrados, sendo 138 residenciais, 8 comerciais e 
13 shopping centers. Esse número representa apenas 2,5% do total de lançamentos 
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imobiliários no período. A área útil total produzida e a área de terrenos consumida 
pelos empreendimentos com área útil maior que 20 mil metros quadrados lançados 
entre 2000 e 2010 representam 14% do total.

Os empreendimentos aos quais se aplicaria a cota de solidariedade consumiram 
2.107.907 m2 de terreno, produzindo 4.483.983 m2 de área útil e 28.944 UHs. 
Apresentam, em média, 13.257 m2 de área total de terreno, 28.201 m2 de área 
útil total e 210 UHs por empreendimento, o que equivale a um coeficiente de 
aproveitamento médio de 2,13.

TABELA 4
Produção imobiliária com área útil maior que 20 mil metros quadrados (2000-2010)

Lançamentos Área total do terreno (m2) Área útil total (m2) UH

Total de empreendimentos 6.828 15.147.851 32.578.320 355.106

Empreendimentos com mais de 20 mil 
metros quadrados de área útil

159 2.107.907 4.483.983 28.944

Porcentagem em relação ao total 2,5 14 14 8

Fonte: Base de dados do CEM e Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
Elaboração da autora.

FIGURA 5
Empreendimentos com área útil maior que 20 mil metros quadrados (2000-2010)

Fonte: Município de São Paulo (2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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TABELA 5
Empreendimentos com área útil maior que 20 mil metros quadrados, por distrito 
(2000-2010)

Distrito Empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área útil

Campo Grande   12

Barra Funda   11

Vila Leopoldina   10

Santo Amaro   10

Itaim Bibi     9

Ipiranga     7

Mooca     7

Vila Andrade     7

Moema     6

Tatuapé     6

Campo Belo     5

Carrão     5

Mandaqui     4

Morumbi     4

Jaguaré     3

Pinheiros     3

Rio Pequeno     3

Vila Prudente     3

Vila Sônia     3

Alto de Pinheiros     3

Campo Limpo     3

Butantã     2

Cidade Líder     2

Consolação     2

Jaguara     2

Lapa     2

Liberdade     2

Sacomã     2

Santana     2

Vila Formosa     2

Vila Mariana     2

Bela Vista     1

Belém     1

Brás     1

Cambuci     1

Cursino     1

Jabaquara     1

Jardim Paulista     1

Jardim São Luís     1

(Continua)
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(Continuação)

Distrito Empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área útil

Pari     1

Perdizes     1

Ponte Rasa    1

Raposo Tavares     1

Santa Cecília     1

Sapopemba     1

Itaquera     1

Total 159

Fonte: Base de dados do CEM.
Elaboração da autora.

Entre os 159 empreendimentos que teriam gerado cota de solidariedade se esse 
instrumento fosse aplicável no período entre 2000 e 2010, 48% estão localizados 
no setor sudoeste7 da cidade, coincidindo com a concentração de domicílios de 
alta renda e de oferta de empregos, como vemos nas figuras 6 e 7.

FIGURA 6
Domicílios com renda domiciliar maior que vinte salários mínimos

Em %

Até 10,00
10,01 a 20,00
20,01 a 30,00
30,01 a 40,00
40,01 e mais

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Deinfo/SMDU.

7. O setor sudoeste da cidade de São Paulo, conforme Villaça (1998), é formado pelos distritos de Alto de Pinheiros, 
Bela Vista, Butantã, Campo Belo, Campo Grande, Consolação, Itaim Bibi, Jabaquara, Jardim Paulista, Lapa, Liberdade, 
Moema, Morumbi, Perdizes, Pinheiros, Santa Cecília, Santo Amaro, Saúde, Vila Andrade, Vila Mariana e Vila Sônia.
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FIGURA 7
Distribuição do emprego formal (2012)

Até 10.000

100.001 e mais
50.001 a 100.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Elaboração: Deinfo/SMDU.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

A fim de elaborar uma avaliação do potencial de produção de HIS da cota de 
solidariedade, tomamos como base a produção imobiliária no município de São Paulo 
entre 2000 e 2010. O potencial tanto numérico como de localização varia muito entre 
as quatro opções de aplicação do instrumento apresentadas  nas subseções a seguir.

5.1 Destinação de 10% da área computável adicional em HIS no 
mesmo local

Na primeira opção, a aplicação da cota de solidariedade por meio da destinação 
de área equivalente a 10% do empreendimento em UHs de interesse social teria 
produzido 448.398 m2 de área útil de HIS entre 2000 e 2010. Se localizadas no 
mesmo empreendimento, as unidades adicionais não contam como área computável, 
ou seja, os empreendimentos poderão ter coeficiente de aproveitamento 10% maior 
que o permitido para o terreno, sem o pagamento de outorga onerosa.

Considerando-se a área útil mínima da unidade de HIS de 24 m2 de terreno,8 
teria sido possível produzir até 18.683 unidades por meio da aplicação da cota 
de solidariedade entre 2000 e 2010, o que representa 4% do deficit habitacional 

8. “As edificações do conjunto vertical deverão, ainda, observar: I – área útil mínima da unidade habitacional igual a 
24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados)” (Município de São Paulo, 2004, art. 48).
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urbano no município de São Paulo em 2010, que era de 471.612 domicílios (FJP 
e SNH, 2013). Se a área útil mínima considerada for de 39 m2, que é de fato a 
menor UH em apartamento permitida de acordo com o programa MCMV,9 a 
produção poderia ter sido de até 11.497 unidades de HIS, o equivalente a 2,4% 
do deficit habitacional urbano.

Esse potencial fica bastante reduzido se a produção resultante da cota de 
solidariedade seguir o padrão da média de lançamentos com preço de venda de 
até R$ 190 mil, que é o teto do valor dos empreendimentos do programa MCMV. 
Adotando-se a média dos lançamentos entre 2000 e 2010 com esse preço, que 
é de 2.983 m2 de terreno por empreendimento, 83 UHs por empreendimento e 
54 m2 de área útil por unidade, o potencial de produção é de até 8.303 unidades 
de HIS, ou o equivalente a 1,8% do deficit habitacional.

TABELA 6
Opção 1: potencial de produção de HIS por aplicação da cota de solidariedade com 
base na produção imobiliária (2000-2010)

Área útil por unidade (m2) UH Deficit habitacional (%)

24 18.683 4,0

39 11.497 2,4

54   8.303 1,8

Fonte: Município de São Paulo (2004; 2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora.

A inovação que a cota de solidariedade pode trazer é a mescla de populações 
de diferentes níveis de renda em localizações muito bem servidas de oferta de 
empregos e serviços. Essa seria uma chave para a diminuição da segregação social 
e para a melhoria da mobilidade na cidade.

No entanto, entendemos que há uma possibilidade muito remota de que esta 
opção seja escolhida por empreendedores. Mesmo com as vantagens concedidas 
ao empreendedor em relação à ampliação do coeficiente de aproveitamento sem 
pagamento de outorga onerosa, não há sinais de disposição em compor unidades de 
HIS com apartamentos de médio ou alto padrão em um mesmo empreendimento, 
especialmente por não ser essa uma obrigatoriedade, mas uma entre quatro opções 
dadas ao empreendedor.

9. Item 7.1 do anexo I da Portaria no 168, de 12 de abril de 2013 (Brasil, 2013). Disponível em: <http://www.cidades.
gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Especificacoes/especificacoes_apartamento_port168.pdf>. Acesso 
em: 13 jan. 2015.
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FIGURA 8
Opção 1: potencial de localização da produção de HIS por aplicação da cota de 
solidariedade com base na produção imobiliária (2000-2010)

Fonte: Município de São Paulo (2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

5.2 Destinação de 10% da área computável em HIS adicionais em 
outro local

Na segunda opção de aplicação da cota de solidariedade, a área construída a ser 
destinada à produção de HIS é a mesma que na primeira opção; a localização, 
contudo, pode variar muito. Os empreendimentos de HIS gerados pela aplicação 
do instrumento podem localizar-se nos Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana ou na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, excluída a 
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e os setores Jacu-Pêssego, Arco 
Leste, Noroeste e Fernão Dias da Macroárea de Estruturação Metropolitana.

Considerando-se que os empreendimentos aos quais se aplica a cota de 
solidariedade são os que apresentam área computável maior que 20 mil metros 
quadrados, e a produção de HIS deve equivaler a 10% dessa área, os terrenos aptos 
a receber essa produção são: i) os maiores que 1 mil metros quadrados, que, com 
coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2, geram 2 mil metros quadrados de 
área computável; ou ii) os maiores que 500 m2 localizados nos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana, que apresentam coeficiente de aproveitamento máximo igual 
a 4 e também resultam em empreendimentos maiores que 2 mil metros quadrados.
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Na figura 9A, visualizamos os lotes vagos maiores que 500 m2 localizados nos 
Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. No total, são 178 lotes vagos na 
cidade. Desses, 113 localizam-se nos eixos, somando pouco mais de 13 milhões 
de metros quadrados, ou, como referência, aproximadamente 1.316 quadras 
de 10 mil metros quadrados. Se todos os lotes vagos ao longo dos eixos fossem 
prioritariamente ocupados, o potencial de produção seria de 52.642.201 m2 de área 
computável, 117 vezes maior que o potencial de produção pela aplicação da cota 
de solidariedade, considerando o período entre 2000 e 2010, que é de 448.398 m2.

Na figura 9B, vemos os lotes vagos maiores que 1 mil metros quadrados 
localizados na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, excluída a 
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e os setores Jacu-Pêssego, Arco 
Leste, Noroeste e Fernão Dias da Macroárea de Estruturação Metropolitana, e 
excluídos os eixos de estruturação. São 65 terrenos que somam 51.348.626 m2, 
ou 513 quadras, o que permitiria uma produção de 102.697.153 m2 de área 
computável de HIS, 229 vezes o potencial de produção de HIS por meio da cota 
de solidariedade, considerando o período entre 2000 e 2010.

FIGURA 9
Opções 2 e 3: potencial de localização da produção de HIS nos Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana (2000-2010)
9A – Terrenos vagos e subutilizados com área maior que 500 m2
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9B – Terrenos vagos e subutilizados com área maior que 1 mil metros quadrados

Fonte: Município de São Paulo (2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

5.3 Doação de terreno com valor equivalente a 10% do valor do terreno do 
empreendimento gerador da cota de solidariedade

A terceira opção é a que contém o maior potencial de transformação da política 
habitacional de interesse social. Considerando-se que a maior dificuldade para a 
produção de HIS é a aquisição de terras, tanto pelos altos valores definidos em 
processos de desapropriação como pelo longo tempo de tramitação e conclusão 
desses processos, a doação de terrenos para o município atuaria diretamente no 
gargalo da política habitacional de interesse social.

Definidas as terras de propriedade municipal onde se construirão as UHs, 
fica a critério da municipalidade a tipologia a ser utilizada. Esta pode variar de 
acordo com a localização, a demanda a ser atendida, entre outros critérios, o que 
possibilita o distanciamento do padrão repetitivo produzido pelo mercado.

A simulação da aplicação dessa alternativa é de difícil cálculo. O terreno a 
ser doado deve ter preço equivalente a 10% do valor do terreno a ser licenciado, 
tomando como referência os valores do metro quadrado para o cálculo da outorga 
onerosa dos dois terrenos. Por exemplo, se o terreno a ser licenciado tem 10 mil 
metros quadrados,10 e o metro quadrado, de acordo com a tabela de referência, 

10. Cabe lembrar que a média de área de terreno dos empreendimentos maiores que 20 mil metros quadrados de área 
computável lançados entre 2000 e 2010 foi de 13.257 m2.
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custa R$ 5 mil, temos que o valor do terreno será de R$ 50 milhões. Portanto, o 
valor do terreno a ser doado no nosso exemplo deverá ser de R$ 5 milhões (10%).

O tamanho do terreno a ser doado vai resultar de uma combinação entre 
localização e área. Se for localizado em uma área muito valorizada de acordo com 
a tabela de referência, cujo valor do metro quadrado pode chegar a R$ 20 mil, 
a área será de 250 m2. Supondo que esse terreno esteja localizado nos Eixos de 
Estruturação da Transformação Urbana, será possível a construção de 41 unidades 
de HIS em uma localização provavelmente muito boa, na qual, de acordo com os 
padrões vigentes, dificilmente teríamos oferta de HIS. Contudo, se o terreno a ser 
doado estiver localizado em uma área onde o metro quadrado valha, pela tabela de 
referência, R$ 1 mil, esse terreno teria uma área de 5 mil metros quadrados, cujo 
potencial construtivo chegaria a 20 mil metros quadrados no caso de o terreno 
estar localizado em um eixo, ou 208 unidades de HIS de 24 m2 de área computável 
cada uma.

Realizando os cálculos do exemplo citado, pergunta-se o que seria mais efetivo 
para a política habitacional na escala do município: 41 unidades de HIS em uma 
localização excelente, onde de acordo com o padrão produtivo vigente não se teria 
nenhuma oferta desse tipo de habitação, ou 208 unidades de HIS onde o padrão de 
urbanização já é de predomínio de residenciais de interesse social. Pequena escala 
pontualmente, ou maior escala de mais do mesmo?

A seguir, propomos uma simulação do potencial de área de terrenos a serem 
doados ao município. Para facilitar essa simulação, consideramos que os terrenos 
a serem licenciados e aqueles a serem doados estão localizados em uma região 
isonômica de valores por metro quadrado. A visualização da figura 10 facilita o 
entendimento dessa hipótese.

A produção de empreendimentos entre 2000 e 2010 com área computável 
maior que 20 mil metros quadrados consumiu 2.107.980 m2 de terreno. Para 
facilitar a simulação e a análise, pela aplicação desta opção da cota de solidariedade, 
consideremos que os terrenos a serem licenciados e aqueles a serem doados localizam-se 
em áreas de mesmo valor do metro quadrado. Teríamos, assim, um potencial de 
doação de terrenos ao município de 210.798 m2.

O potencial de produção de HIS a partir da utilização desses terrenos pode 
variar muito de acordo com a tipologia e a localização. Se for adotada a tipologia 
dos empreendimentos produzidos pelo mercado privado entre 2000 e 2010 com 
preço de venda de até R$ 190 mil,11 que utilizaram em média 2.983 m2 de terreno 
por empreendimento, com 83 UHs por empreendimento e 54 m2 de área útil por 
unidade, como visto anteriormente, teríamos um potencial de produção de 5.865 UHs, 

11. Preço máximo de comercialização de UHs pelo programa MCMV em 2014.
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que representam apenas 1,2% do deficit habitacional no município de São Paulo em 
2010. Em caso de adotada a área mínima de unidades de HIS conforme o Decreto 
no 44.667/2004, que é de 24 m2 de área útil, o potencial de unidades de HIS a serem 
produzidas é de 35.133 unidades para terrenos localizados nos Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana (coeficiente de aproveitamento igual a 4), o equivalente 
a uma redução de 7,5% do deficit habitacional em dez anos, e de 17.566 unidades, 
aproximadamente 4% do deficit habitacional, para terrenos localizados fora dos eixos.

FIGURA 10
Opção 3: potencial de localização da produção de HIS (2000-2010)

Fonte: Município de São Paulo (2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

TABELA 7
Opção 3: potencial de aquisição de terrenos e de produção de HIS por aplicação da 
cota de solidariedade com base na produção imobiliária (2000-2010) 

Coeficiente de aproveitamento Área útil por unidade (m2) UH Deficit habitacional (%)

41
24 35.133 7,5

39 21.620 4,6

22
24 17.566 4,0

39 10.810 2,3

- 54   5.865 1,2

Fonte: Município de São Paulo (2004; 2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora.
Notas: 1 Dentro dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.

2 Fora dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.
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A localização dos terrenos a serem doados nos eixos de estruturação possibilita 
dobrar o potencial de produção de HIS, além de agilizar, por meio da disponibilização 
imediata de terrenos, a implementação da política habitacional de interesse social. 
Essa alternativa de aplicação da cota de solidariedade deveria ser incentivada em 
comparação às outras.

5.4 Doação de valor correspondente a 10% do valor do terreno objeto do 
empreendimento gerador de cota de solidariedade para o Fundurb

Na quarta opção de aplicação da cota de solidariedade, o empreendedor faz uma doação 
ao Fundurb no valor equivalente a 10% do preço do terreno a ser licenciado. Este valor 
é calculado de acordo com o quadro 14 da Lei no 16.050/2014, que estabelece valores 
por metro quadrado de terrenos para fins de cálculo da outorga onerosa no município.

A figura 11 mostra a localização dos empreendimentos com mais de 20 mil metros 
quadrados de área útil lançados entre 2000 e 2010. Supondo que a cota de solidariedade 
estivesse vigente à época, seriam esses os empreendimentos a que se aplicaria a quarta 
opção. A figura mostra também faixas de valor de terreno calculadas por composição 
das faces de quadras, conforme valores do quadro 14 da supracitada lei.

FIGURA 11
Opção 4: potencial de localização da produção de HIS (2000-2010)

Fonte: Município de São Paulo (2014) e base de dados do CEM.
Elaboração da autora e de Edson Capitânio.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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Elaboramos, ainda, um cálculo para simulação do valor que potencialmente 
seria depositado no Fundurb caso a cota de solidariedade estivesse vigente entre 2000 
e 2010, e todos os empreendedores optassem pela alternativa de depósito de 10% do 
valor do terreno do fundo. Para isso, utilizamos a localização dos empreendimentos 
e a área total dos terrenos em que foram implantados,12 verificamos o valor por 
metro quadrado dessa localização no quadro 14 da lei e, por meio desse cálculo, 
obtivemos o valor de cada terreno. Então calculamos o valor total dos 159 terrenos 
em que foram implantados os empreendimentos com área maior que 20 mil 
metros quadrados lançados entre 2000 e 2010. O equivalente a 10% desse total 
é o montante de recursos que potencialmente seria destinado ao Fundurb como 
resultado da aplicação da cota de solidariedade, somando R$ 636,25 milhões.

Considerando que esses recursos seriam utilizados para a desapropriação 
de terrenos em localizações com acesso excelente a infraestruturas, serviços e 
equipamentos, onde se deseja e se necessita que moradias de interesse social 
sejam implantadas, utilizamos para a simulação do potencial de terrenos a serem 
adquiridos um valor de R$ 6 mil por metro quadrado, que é o valor limite para 
terrenos localizados na área apontada em laranja na figura 11, bastante similar ao 
limite do centro expandido do município. Esse cálculo indica a capacidade de 
desapropriar 106.041 m2 de terrenos em boas localizações com recursos advindos 
da cota de solidariedade, ou um pouco mais que a metade da capacidade de 
aquisição de terrenos por doação direta (opção 3 de aplicação da cota). Por sua 
vez, caso fossem desapropriados terrenos no limite entre as áreas em laranja e 
em amarelo escuro – onde se localiza a maioria dos empreendimentos com área 
útil maior que 20 mil metros quadrados lançados entre 2000 e 2010, com valor 
estimado de R$ 3 mil por metro quadrado –, a capacidade de desapropriação seria 
de 212.083 m2, bem próxima à capacidade detectada na opção 3.

Embora o potencial numérico das alternativas de doação de terrenos e 
recursos ao Fundurb possa ser similar de acordo com as condições de localização 
dos empreendimentos a serem licenciados e dos terrenos a serem doados, em 
termos de tempo e custo de implantação de projetos de HIS, a opção por doação 
direta ao município é bastante vantajosa. Isto porque ela prescinde da etapa de 
desapropriação de terrenos, apontada por gestores públicos como o grande gargalo 
da implementação de políticas públicas.

12. Dados de 2000 a 2010 retirados da base de dados do CEM, alimentada com informações adquiridas pela Embraesp.
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TABELA 8
Opção 4: potencial de aquisição de terrenos e de produção de HIS por aplicação da 
cota de solidariedade com base na produção imobiliária (2000-2010)

Coeficiente de aproveitamento Área útil por unidade (m2) UH Deficit habitacional (%)

41
24 17.673 3,7

39 10.876 2,3

22
24   8.836 1,9

39   5.438 1,1

- 54   2.950 0,6

Fonte: Município de São Paulo (2014).
Elaboração da autora.
Notas: 1 Dentro dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.

2 Fora dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.

6 CONCLUSÕES

A abrangência do instrumento cota de solidariedade é pequena, aplicável a apenas 
2,5% da produção imobiliária do município no período estudado como referência, 
de 2000 a 2010, quando essa produção deu um grande salto. De acordo com a 
simulação realizada nesta pesquisa, a aplicação de tal cota poderia ter resultado 
na aquisição de pouco mais de 210 mil metros quadrados de terrenos ou, ainda, 
na produção de cerca de 450 mil metros quadrados de área útil de HIS. Entre 
aproximadamente 6 mil e 35 mil novas UHs poderiam ter sido produzidas, 
dependendo da tipologia utilizada e da opção entre destinação de unidades de 
HIS, doação de terrenos ou de recursos ao Fundurb.

O menor potencial de produção de HIS resultaria da implantação de 
empreendimentos com mesmo padrão dos empreendimentos residenciais de até 
R$ 190 mil lançados entre 2000 e 2010, que têm em média 2.983 m2 de terreno 
e 83 unidades, sendo 54 m2 por unidade. A adoção dessa opção equivaleria à 
produção de 35.133 novas unidades, ou o equivalente a 1,2% do deficit habitacional 
urbano do município de São Paulo em 2010, que era de 471.612 domicílios (FJP 
e SNH, 2013).

O maior potencial de produção de HIS por meio da cota de solidariedade 
resultaria da doação de terrenos à municipalidade. Considerando que haveria isonomia 
de valores por metro quadrado (conforme o quadro 14 da Lei no 16.050/2014), 
teríamos a aquisição por doação de 210.798 m2 de novos terrenos municipais. Se 
localizados nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, que apresentam 
coeficiente de aproveitamento igual a 4, sem pagamento da outorga onerosa, esses 
terrenos admitiriam a construção de 843.192 m2 de área computável, produzindo 
35.133 UHs com área útil de 24 m2, área mínima da unidade residencial de acordo 
com o Decreto no 44.667/2004. Essa hipótese representa uma produção equivalente 
a 7,5% do deficit habitacional do município de São Paulo.
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Apesar do potencial transformador das desigualdades socioespaciais 
apresentadas pelas duas alternativas de aplicação do instrumento descritas, elas 
tendem a ser preteridas em favor de outras duas opções: a doação de 10% do 
valor do terreno gerador de cota ao Fundurb, de aplicação mais simples e rápida 
para o empreendedor em geral; e a produção de 10% da área computável do 
empreendimento gerador de cota em HIS em outra localidade, que pode ser bastante 
interessante para grupos de empresas imobiliárias que atuam simultaneamente em 
setores residenciais de alta e  baixa renda. Essas duas últimas opções, ao contrário das 
alternativas de doação de terrenos ou destinação de HIS no próprio empreendimento 
a ser licenciado, atuam de forma a reproduzir o padrão histórico de localização 
dessas unidades em periferias distantes de São Paulo, frustrando assim o potencial 
de inovação almejado pelo instrumento da cota de solidariedade.

Pela combinação dos motivos apresentados no desenvolvimento desta pesquisa, 
entendemos que deve ser fortemente incentivada a adoção pelos empreendedores 
da opção por doação de terrenos localizados nos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana.
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