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8. Ensaio 1: Santa Ifigênia – Luz

A proposta preliminar que apresentamos tem por objetivo servir de ponto de partida para a 
definição de um projeto urbano a ser implementado passo a passo, envolvendo soluções 
negociadas quadra a quadra. O Ensaio 01 – Santa Ifigênia – Luz caracteriza-se como um 
projeto de renovação urbana cautelosa : reabilitação arquitetônica e urbanística associada à 
reedificação coordenada por um projeto de desenho urbano.

Após levantamentos preliminares de campo e análise da morfologia urbana, elaboramos as 
diretrizes espaciais da reordenação desse perímetro urbano, que caracterizamos como uma 
Unidade Básica de Planejamento e Gestão (UBPG), segmento territorial urbano que coincide, 
basicamente, com a AIU-03 – Santa Ifigênia. 

Nossas propostas preliminares levam em consideração os planos gerais e setoriais, com 
respectivos projetos específicos, em andamento nos âmbitos metropolitano e municipal, dos 
quais relacionamos as seguintes premissas para atuação integrada:

Âmbitos Metropolitano e Municipal – atuação integrada:
a) articulação com projetos de transporte público e equipamentos culturais:

• PITU- 2000-20 , Plano de Integração de Transportes Urbanos, que prioriza 
a modernização do transporte ferroviário de passageiros, articulado com a 
rede metroviária, constituindo-se em espinha dorsal dos transportes públicos 
metropolitano, que têm os sistemas de ônibus e microônibus como sistemas 
complementares. 

• O denominado projeto Integração-Centro, que vem sendo implantado junto às 
estações metro-ferroviárias – Barra Funda, Brás e Luz –, juntamente com a 
implantação da Linha 4 do Metrô.

• Os equipamentos culturais já implantados, desde meados dos anos 80, através 
de projetos pontuais (Oficina Cultural Oswald de Andrade, Pinacoteca do 
Estado, Sala São Paulo/ Estação Júlio Prestes, entre outros, além do conjunto 
de investimentos do Programa Monumenta Luz).
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b) articulação com as diretrizes estabelecidas no PRE-Sé – 2004, Plano Regional da 
Subprefeitura da Sé: 

• AIU – 03 – Área de Intervenção Urbana de Santa Ifigênia. 
• PEIU – 01 – Programa Monumenta Luz e PRIH da Luz (Perímetro de 

Reabilitação Integrada do Habitat).
• PEIU – 03 – Parque Linear  Ferrovia/ Estação Júlio Prestes

c) diretrizes da AIU – 03 – Santa Ifigênia:
O  objetivo é a “reurbanização de Santa Ifigênia, por meio de um projeto de desenho 
urbano que indicará os imóveis a serem preservados e reabilitados, com ampliação de 
uso residencial e estímulo à diversidade funcional dessa área” (PRE-Sé, 2004, p.40).  
A seguir destacamos as principais diretrizes para o projeto urbano e fazemos algumas 
observações:

• “ampliar as áreas públicas destinadas à  praça e ao convívio, sem prejuízo das 
ligações viárias” – verificamos a necessidade e a possibilidade de ampliação 
de espaços de domínio público através de : abertura de vias em quadras 
excepcionalmente grandes, criação de pequena praça com área verde, 
ampliação dos espaços dos pedestres nos miolos de quadra (reestruturação 
fundiária e diretrizes de reedificação), etc.

•  “promover o redesenho do traçado viário, dos passeios e do mobiliário urbano..”  
- além de abertura de uma nova via na quadra junto à Avenida Casper Líbero, 
na proximidade da Estação da Luz (vide prancha), deverá ser elaborado, 
numa segunda etapa, após a montagem dos projetos de recomposição de 
quadra a quadra, os tratamentos adequado dos passeios. A ampliação do 
número de garagens subterrâneas, junto às áreas reedificadas, deverá ampliar 
substancialmente as vagas para autos, reservando para a Rua Santa Ifigênia um 
tratamento especial, com alargamento das calçadas e restrição ao acesso de 
veículo.

• “incentivar a reabilitação dos edifícios residenciais destinados às populações 
de renda familiar média “-  existem muitos imóveis residenciais em estados 
bem precários. A primeira providência seria fazer um inventário para classificar 
e dimensionar as demandas ou reformas das instalações físicas. A área 
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habitacional deve ser tratada de forma integrada, aproveitando as estruturas 
de programas já em fase de implantação (PAR, PAC e Morar no Centro), 
subordinados ao plano de desenho urbano. Haverá de se discutir melhor 
o potencial de novas habitações em relação ao potencial de expansão das 
atividades comerciais. A nosso ver, a área comercial deverá ter preferência, por 
se tratar de um pólo elétrico-eletrônico com forte potencial para o crescimento, o 
que significa a geração de empregos.

• “incentivar as ativividades terciárias relacionadas aos setores culturais, de 
lazer e de entretenimento” – na Rua General Osório, nas proximidades dos 
equipamentos culturais já implantados (Sala São Paulo, Estação Pinacoteca 
e Escola de Musica Tom Jobim), onde existe uma concentração de lojas de 
instrumentos musicais, havendo a possibilidade de aproveitamento de miolo 
de quadra para implementar novos equipamentos de pequeno porte, como 
teatros e cafés, voltados à implementação de atividades culturais combinadas à 
intensificação do uso noturno.

d) montagem de um escritório ou núcleo inicial de trabalho envolvendo uma equipe 
interdisciplinar com profissionais de vários órgãos municipais, para viabilizar a 
montagem do projeto de forma integrada.

Esse tipo de projeto necessita da montagem de um sistema de trabalho e cooperação que 
envolva técnicos e profissionais com o perfil apropriado para esta atuação integrada, além da 
criação de canais de comunicação permanente com os moradores, proprietários, comerciantes 
e usuários da área em processo de renovação-requalificação.  Consideramos, como 
referências metodológicas, as experiências de Bolonha, nos anos 70, Kreuzberg – Berlim e 
Barcelona, nos anos 80, que colocaram em prática o conceito de renovação urbana cautelosa.
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ILUSTR.  8.1

ENSAIO - 1 
STA IFIGÊNIA / LUZ 
PERÍMETROS DE INTERVENÇÃO
PROPOSTAS INICIAIS E DIRETRIZES
PARA MONTAGEM DO PROJETO

Aerofoto, Sempla, 2000



PLANOS  E PROJETOS  AUSENTES

8. ENSAIO 1 : SANTA IFIGÊNIA – LUZ          319

ENSAIO 1  - ILUSTR. 8.2
STA IFIGÊNIA / LUZ
PROJETOS SETORIAIS E PONTUAIS
Investimentos já realizados e em 
andamento em 2005

PINACOTECA  (1993-98)
ESTAÇÃO J. PRESTES/ SALA SÃO PAULO (1997-99)
ESTAÇÃO PINACOTECA/ 
ESCOLA DE MÚSICA TOM JOBIM (1999-2002)
PROJETO MONUMENTA (2002-   )
INTEGRAÇÃO CENTRO - 1998-2004

Vista aérea da área da Luz: Pinacoteca, Jardim da Luz  e 
Estação da Luz 
fonte: AVC, foto Nelson kon, 1997.

Interior da Pinacoteca (fotos do autor, 2005)

Corte e Elevação Norte-Sul - Projeto Integração Centro,  em operação 2004; e Linha 4 do Metrô, em obra 2004 
fonte: Revista Urbs 19.

Corte e Elevação Norte-Sul - Projeto Integração Centro, vista do interior da estações metro-ferroviárias
fonte: Revista Urbs 19.
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ENSAIO 1 - ILUSTR. 8.3
STA IFIGÊNIA / LUZ  
ANOTAÇÕES E DIRETRIZES INICIAIS

Área do entorno da Estação da Luz que deverá sofrer um forte 
impacto dos projetos de transportes metropolitanos - Integração 
Centro e Linha 4 do Metrô. Para aproveitar positivamente este 
impacto, faz-se necessário um plano urbanístico de reestru-
turação das quadras do entorno, que deve ser incorporado à 
Operação Urbana Centro Revisada.
Tal reestruturação deverá ser conduzida a partir de um plano 
preliminar que sinalize claramente a nova configuração dese-
jável para a área, através de volumetrias e usos a serem es-
timulados. Este plano deverá induzir o processo de renovação 
urbana de forma cautelosa e servir de ponto de partida para 
as operações consorciadas a serem formadas com os agentes 
privados. 

Estação da Luz em reforma - Rua Mauá em 2002.

Rua Santa Ifigênia: Edifício Resi-
dencial com comércio 
no térreo/ manter diversidade. Av. Duque de Caxias - edificações do início do 

século XX, a preservar e proteger:  programa 
específico. 

Rua dos Andradas com Av. Duque de 
Caxias, revisão dos canteiros centrais.

HABITAÇÃO

Necessidade de programa habitacional que priorize a reforma e 
a reabilitação de edifícios residenciais em estado precário, 
habitados ou desocupados. Propõe-se um inventário prelimi-
nar e a avaliação do potencial habitacional da área delimitada 
AIU-03 (PRE-SÉ, 2004), como ponto de partida para um plano 
integrado para este setor urbano, além de servir de base para 
revisão da Operação Urbana Centro.

NOTA: Levantamentos fotográficos e anotações realizadas pelo 
autor em junho de 2002. Rua Santa Ifigênia:

Comércio especializado 
elétrico-eletrônico.
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ENSAIO 1 - ILUSTR.8.4
SANTA IFIGÊNIA/ LUZ 
ÁREAS DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA

1 Sub-área 01- remodelação

Base: Aerofoto 2003 - PMSP

2 Área verde e Torres de Escritórios

3 Quadra 1- Entorno da Estação Júlio Prestes

4 Rua Santa Ifigênia: redesenho e
      tratamento paisagístico    

5 Plano quadra-quadra: renovação-reabilitação

PROGRAMA INICIAL DE INTERVENÇÕES

1 

2

3

4

5 
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ENSAIO 1 -  ILUSTR. 8.5
SANTA IFIGÊNIA / LUZ

PREMISSAS E DIRETRIZES PARA O PROJETO URBANO
 
1. Reequilíbrio ambiental: reabilitação e sustentabilidade
2. Reedificação induzida: volumes a construir e áreas verdes
    nos miolos de quadras
3. Proteção e preservação do patrimônio cultural: incentivos fiscais
4. Operações Consorciadas envolvendo proprietários, empreendedores e 
     comerciantes na montagem dos projetos de reedificação quadra a quadra.

ESTUDO PRELIMINAR
Renovação cautelosa induzida

REPARCELAMENTO E REEDIFICAÇÃO

EDIFÍCIOS PROTEGIDOS

EDIFICAÇÕES A MANTER

ÁREA PERMEÁVEL/ VEGETAÇÃO
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ENSAIO 1 - ILUSTR. 8.6
SANTA IFIGÊNIA / LUZ 
PROPOSTA: REEDIFICAÇÃO DE QUADRA TÍPICA - SUB-ÁREA 3
Exemplo de desenho urbano induzido: indicações para operação consorciada quadra-quadra.
Volumetria pré-definida e usos indicativos, mantendo a diversidade e recompondo a quadra a partir de 
reparcelamento do solo. Gabarito definido, unificação de lotes, etc.

CENTRO DE 
INFORMÁTICAMUSICAL CENTER

TORRE ESTAÇÃO JÚLIO 
PRESTES ED. RESIDENCIAL 

EXISTENTE/
REFORMA 

CONJUNTO
HOMOGÊNEO
A PRESERVAR
E RECUPERAR

PROPOSTA PARA QUADRA 01:  
MONTAGEM - PILOTO DE RENOVAÇÃO CAUTELOSA

Exemplo de proposta  de reestruturação e  reedificação quadra a quadra.

ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES E ENTORNO

HABITAÇÕES (HMP/ PDE - 2002)
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ENSAIO- 1  - ILUSTR. 8.7
SANTA IFIGÊNIA/ LUZ
SUB-ÁREA 01-1
REESTRUTURAÇÃO DE QUADRA
Entorno imediato da  Estação da Luz
Expansão do Setor Têxtil

Hipótese de reestuturação viária, a ser avaliada.

Requalificação e otimização do uso de miolo 
de quadras: uso intenso para comércio, 
com pátios internos, “pequenos oásis”.

A MANTER

PRESERVAÇÃO 

NOVAS EDIFICAÇÕES

ABERTURA DE VIA

PÁTIOS ARBORIZADOS

GALERIA DE PEDESTRES
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ENSAIO-1 - ILUSTR. 8.8
SANTA IFIGÊNIA/ LUZ 
SUB-ÁREA 01
REESTRUTURAÇÃO DE QUADRA
Entorno imediato da Estação da Luz 
NOVO PÓLO DA MODA

ORDENAÇÃO URBANÍSTICA:
DESENHO URBANO PARA QUALIFICAÇÃO E 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES

CONCEITO 1
Valor Econômico Produtivo + 
Valor Cultural versus 
Lógica Imobiliária Imediatista

CONCEITO 2: 
Redesenho com unificação de lotes, valori-
zação do espaço comercial e do pedestre 
nos miolos de quadra.

ESTRATÉGIA: 
Atrair Investimentos Privados/ 
Expansão de Centro Comercial do 
Bom Retiro - PÓLO DA MODA - LUZ
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ENSAIO 1 - ILUSTR. 8.9
SANTA IFIGÊNIA / LUZ 
REESTRUTURAÇÃO DE QUADRAS:
ESTUDO DE PADRÕES URBANOS

REESTRUTURAÇÃO 
FUNDIÁRIA E USOS

Pátio-Jardim (uso restritivo)
e Galerias

Lógica do 100% ocupado
(logista) x 
Lógica da qualificação
ambiental.
Manter de 15 a 30% livre e 
5% permeável.

REORDENAMENTO
DA QUADRA/
EDIFICAÇÕES: 

Mantidas

Preservar

Reedificar

Pátio-Jardim

Pátio-jardim

14m

Bloco Residencial
ou Escritórios

Comércio: 
Sobre-loja, térreo e 
subsolo

Depósitos
Terraço Livre
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ENSAIO- 1 - ILUSTR. 8.10
SANTA IFIGÊNIA/ LUZ 
SUB-ÁREA 02 - PÁTIO FERROVIÁRIO - Alternativas
PROPOSTA: PARQUE E CENTRO EMPRESARIAL DA MODA: 
Torres de Escritórios, Pavilhão de Exposições e Articulação 
com os Equipamentos Culturais. 

Estação
Pinacoteca 
(antigo Dops)

Estação da Luz

Estação
Julio Prestes

Centro 
Empresarial

Parque Centro 
Exposições Centro 

Empresarial

JARDIM DA LUZ

ESTAÇÃO DA LUZ

Nova Praça

ESTAÇÃO
JÚLIO PRESTES




