
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO E A HABITAÇÃO SOCIAL: ZEIS EM ÁREAS CENTRAISTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALINE ZAQUÉ JAMPIETROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MELISSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 O objetivo desse trabalho é identificar, mapear e analisar edifícios situados no 

centro da cidade de São Paulo que se enquadram nas ZEIS 3 e 5, com o intuito de 

identificar quais possuem potencial para uso residencial, podendo contribuir para a 

inserção do uso habitacional no centro e a preservação do patrimônio cultural.  

 

2. INTRODUÇÃO   

O Centro de São Paulo abriga uma grande quantidade de edifícios 

significativos da história, cultura e arquitetura da cidade. Diversos desses edifícios, 

adquiriram, ao longo do tempo, investimentos de conservação e inserção de novos 

usos. Outros edifícios estão sem uso, causando no centro um efeito de visível 

desertificação populacional nos horários não comerciais, esvaziamento populacional; 

além da degradação do patrimônio cultural e dos espaços públicos e mudança no 

perfil socioeconômico dos moradores e usuários. 

Tendo essas e outras preocupações em vista, o governo da cidade de São 

Paulo intensificou a proposta da Operação Urbana Centro, que visa atingir as 

carências dessa região da cidade, tendo como diretrizes a preservação histórica, 

aproveitamento do potencial construtivo e uso de solo. Assim como, em 2002, 

instituíram-se as ZEIS no Plano Diretor, delimitando zonas especiais de interesse 

social em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos.  

Nesse sentido, esse trabalho visa analisar o enfoque habitacional dentro das 

ZEIS 3 e 5 definidas no centro velho de São Paulo. 

 

3. OBJETIVOS 

 Identificar, mapear e avaliar o potencial de uso para habitação dos edifícios 

de valor cultural remanescentes no centro velho de São Paulo listados nas 

ZEIS 3 e 5. 

 Compreender aspectos da dinâmica de transformação do centro velho de São 

Paulo e analisar os processos de requalificação urbana;  

 Realizar estudos de caso em outros sítios que adotaram as ZEIS, levantando 

dados e soluções adotadas. 

 

4. METODOLOGIA   

 Revisão bibliográfica relativa ao tema; 



 Pesquisa documental que revele as políticas e ações públicas realizadas no 

processo de revitalização; 

 Pesquisas em jornais e revistas locais que possam fornecer informações sobre 

o processo de revitalização do centro e implementação das ZEIS; 

 Levantamento fotográfico dos edifícios analisados; 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 As ZEIS, instituídas em 2002 no Plano Diretor, delimitam zonas especiais de 

interesse social em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de 

empregos. 

Art. 82. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são porções do 

território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a 

população da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, 

recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos 

precários e irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de 

Interesse Social - HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP a 

serem dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes 

e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana. 

A demarcação das ZEIS visa incentivar uma produção mínima de HIS, além 

da permanência de pessoas de baixa renda que moram e trabalham na região. 

Assim, tendo em vista a necessidade de requalificação e reaproveitamento dos 

edifícios e dos solos centrais, é essencial incentivar as ZEIS juntamente com a 

preservação histórica, cultural e arquitetônica da cidade.  

Dentro do perímetro da Operação Urbana vemos principalmente imóveis 

tombados e imóveis na zona ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) 3 e 5. Como 

destaca o artigo 83: 

III. ZEIS-3: são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, 

subutilizados, não utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados 

em regiões dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas 

urbanas, boa oferta de empregos, onde haja interesse público ou 

privado em promover Empreendimentos de Habitação de Interesse 

Social; 

V. ZEIS-5: são lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou 

subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e 



infraestruturas urbanas, onde haja interesse privado em produzir 

empreendimentos habitacionais de mercado popular e de interesse 

social. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das pesquisas realizadas até o momento, foram identificados 18 

conjuntos de edifícios definidos como ZEIS 3, que são relevantes para o patrimônio 

histórico e cultural da cidade de São Paulo. Também 3 áreas que foram conjuntos 

de edifícios tombados e que agora são definidos como ZEIS 5. Sendo assim, os 

edifícios devem ser mantidos, preservados, restaurados e possivelmente sofrerem 

intervenções arquitetônicas para a utilização habitacional, assim como a construção 

de novos edifícios nas áreas de ZEIS 5, consequentemente havendo aumento da 

densidade demográfica no Centro de São Paulo, contribuindo para a realização das 

propostas da Operação Urbana Centro. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine (coord.). De volta à cidade: dos processos de 

gentrificação às políticas de revitalização dos centros urbanos. São Paulo: 

Annablume, 2006 

BRASIL. Ministério das Cidades. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Implementação de Ações em Áreas Urbanas Centrais e Cidades 

Históricas.  Brasília, DF: IPHAN, Ministério das Cidades, 2011.  

JOSÉ, Beatriz Kara. Políticas culturais e negócios urbanos. A instrumentalização da 

cultura da revitalização do centro de São Paulo. 1975-2000. São Paulo: Annablume, 

Fapesp, 2007. 

OLIVEIRA, Melissa Ramos da Silva. Intervenções Urbanas e Representações do 

Centro da Cidade de Campinas/SP: Convergências e Divergências. 2012. Tese 

(Doutorado em Geografia) – Instituto de Geografia, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. 

SIMÕES JÚNIOR, José Geraldo. Revitalização de centros urbanos. Publicação 

Polis, São Paulo, n. 19, 1994. 

VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard. Intervenções em centros 

urbanos: objetivos, estratégias e resultados. In: VARGAS, Heliana Comin;  

<http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/> Acesso em 05 jan. 2015. 


