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INTRODUÇÃO

O edifício de apartamentos é introduzido na cidade de São Paulo no período de 1920 a 1940, como um elemento na paisagem, inicialmente restrito às
áreas centrais, e a partir de 1950 espalha-se por outros bairros residenciais
tornando-se dominante.
Com exceção da burguesia que vivia em casa própria, as outras eram na
maioria construídas para aluguel. Com a procura por moradia a construção civil
tornou-se um dos negócios mais rendosos canalizando o capital liberado da
lavoura e da indústria, incrementando a especulação imobiliária.
Ao mesmo tempo em que surgiam formas diferentes de morar, a cidade
entrava na era do concreto armado com a introdução de novos materiais e do
uso do elevador, provocando a expansão vertical ao lado da expansão horizontal.
No caso de Higienópolis a expansão vertical está intimamente ligada às
primeiras iniciativas dos seus moradores visando a exploração para renda como também para uso da própria família.
Como campo de pesquisa vinculada a Dissertação de Mestrado em questão, adotou-se a paisagem das áreas residenciais formadas a partir desta época junto ao velho núcleo da cidade e, dentre eles, foi escolhido como foco central o bairro de Higienópolis.
O bairro de Higienópolis passou por três gerações formais na configuração de sua paisagem, passando de periferia distante a área quase central e
hoje, onde a verticalização predomina, consolida a sua figura de bairro residencial. Neste processo de passagem de um momento espacial a outro desapareceram muitas de suas estruturas espaciais, algumas poderiam ser mantidas,
mas o processo contínuo de evolução da cidade nem sempre permite a preservação.
Este trabalho tem como base a produção da habitação coletiva no bairro
de Higienópolis e por meio de uma coleção de raciocínios arquitetônicos significativos da evolução e transformação da arquitetura moderna paulistana entre
as décadas de 30 e 60. A partir da década de 30 tem início a construção de
prédios de apartamentos de alto padrão de conforto, contrastando com o nível
modesto dos demais edifícios, sempre destinados à classe média.
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Sobre este processo de mutação constante pelo qual atravessam a cidade e a sua paisagem a partir das décadas finais do século XIX e durante as oito
primeiras décadas do século XX é que se centraliza o interesse do presente
trabalho.
O grande número de projetos identificados, selecionados para esta pesquisa, enfatiza a visão de conjunto de um elemento urbano coletivo por excelência e sua relação com a trajetória do desenvolvimento urbano refletido por
meio das mais distintas legislações urbanas que intervieram na produção da
habitação coletiva na cidade de São Paulo dentro do momento histórico considerado.

4.1. SOBRE A DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA PESQUISA

A produção arquitetônica selecionada oferece um panorama do processo
de verticalização do bairro de Higienópolis e conseqüentemente na cidade de
São Paulo, por meio da criatividade de arquitetos representativos da moderna
arquitetura paulistana.
A delimitação temporal escolhida parte da produção coletiva no Bairro de
Higienópolis com a construção do primeiro edifício de apartamento em 1933,
intitulado de Edifício Alagoas na rua de mesmo nome, por meio da seleção e
análise do objeto de estudo a partir deste momento histórico específico.
A produção coletiva passou por vários períodos na cidade de São Paulo a
começar pela lei federal Nº 5841/1928, que regulamentava os condomínios verticais. A partir desta data todos os edifícios passam a ser regulamentados pelo
Código de Obras Arthur Saboya. A lei do inquilinato que inibia a produção de
edifícios para aluguel foi criada para desestimular o investimento imobiliário e
redirecionar os recursos para a implementação e o fortalecimento do parque
industrial e por outras leis municipais que regulamenta o coeficiente máximo de
aproveitamento e a nova setorização da cidade. Os edifícios poderiam ser
classificados por períodos, mas considerando o objetivo principal de aplicar a
avaliação técnico-construtiva em edifícios, a escolha dos exemplares teve maior força pela reflexão cultural que representam na arquitetura paulistana, cujos
autores são os mais representativos da arquitetura moderna observada por
meio dos edifícios de apartamentos.
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4.2. SOBRE OS LIMITES DO BAIRRO

Adotou-se como campo de estudo a paisagem formada a partir das chácaras distribuídas junto ao velho centro da cidade com um parcelamento homogêneo do solo e continuidade de organização de seus espaços e volumes
construídos. Esta apresenta em sua evolução uma característica constante
com ruas largas, perpendiculares entre si, com um predomínio de edifícios de
apartamentos com grandes recuos em ruas arborizadas.
Outros fatores contribuíram para a escolha do bairro:
•

Por ser o primeiro loteamento diferenciado dos demais existentes na cidade com infra-estrutura inicial de água, esgoto, iluminação e serviços
de transporte público através de bondes;

•

Por possuir também lotes de grandes dimensões, ruas largas e arborizadas, tudo para atender um público com condições de viabilizar o empreendimento para as elites do café;

•

Por ser a população atual e passada, pertencente às camadas de mais
alta renda, exigentes na procura do local e das soluções para suas moradias, trazendo modernidade em todas as transformações do bairro;

•

Por ter adotado nos assentamentos dos edifícios em lotes com grandes
proporções, constituindo uma inovação que influenciou na estruturação
da paisagem da área e mais tarde da cidade de São Paulo.

Portanto o bairro de Higienópolis se destacou por suas características especiais, foi alvo da especulação imobiliária intensa, transformou-se em floresta
de concreto, de elevada concentração demográfica. Assim sendo as construções atuais procuraram beneficiar-se do prestígio social que gozavam os primeiros moradores, procurando manter o padrão com a classe média alta que
ocupa atualmente.
O bairro está situado a Oeste da cidade, nas encostas da Av. Paulista entre o Bairro de Santa Cecília, Av. Consolação e Av. Pacaembu. Nasceu do lado
ímpar da Av. Higienópolis no final do século XIX por iniciativa de dois alemães,
Martinho Burchard e Victor Nothmann sobre os terrenos do Barão de Ramalho
e de Joaquim Floriano Wanderley, ambas sem benfeitoria alguma, localizadas
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entre a Rua da Consolação e o Vale do Ribeirão Pacaembu, conforme exposto
anteriormente.

Em 1879, dois alemães, Glete e Nothman, compram uma chácara e abrem ali ruas espaçosas e alamedas arborizadas e grandes lotes. Assim
nascia o bairro dos Campos Elíseos: um Champs-Elysées paulistano, que
definiria o modelo de bairro aristocrático, exclusivamente residencial e de
alta renda. Em 1890, é a vez do recém-aberto bairro de Higienópolis concentrar os palacetes mais elegantes da cidade. Em seguida, a avenida
Paulista, inaugurada em 1891 (Rolnik, 2003, p.19).

O loteamento, aberto à venda em 1895, recebeu a designação de Boulevards Burchard, correspondendo às duas áreas, primeiramente "Boulevard
Bouchard I" nas terras do Barão de Ramalho e "Boulevard Burchard II" nas terras do Wanderley.
No lado par da Av. Higienópolis surgiram outros loteamentos também exclusivamente residenciais, destinados à elite, com todo serviço de infraestrutura urbana, de modo a atrair a mesma faixa de público do loteamento vizinho, sobre as terras pertencente às chácaras de D. Veridiana, Dr. Jaguaribe e
chácara das Palmeiras pertencente a D. Maria Angélica.
Como campo de pesquisa adotou-se a paisagem das áreas residenciais
que apresentam uma continuidade de organização de seus espaços e um parcelamento homogêneo do solo, limitado pelas ruas: Itambé, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Alagoas, Piauí, Rio de Janeiro e Av. Higienópolis, fazendo parte da
área denominada Alto Higienópolis, e limitado pelas ruas: D. Veridiana, Rua
Jaguaribe, Av. Angélica, Av. General Olímpio da Silveira, Rua Conselheiro Brotero e Av. Higienópolis, pertencente ao denominado Baixo Higienópolis.
O bairro de Higienópolis pertence à Administração Regional da Sé, do lado par pertence ao distrito de Santa Cecília e o lado ímpar pertence ao Distrito
da Consolação. Para efeito de estudo, tomando a Av. Higienópolis como separação física, será considerado o Bairro de Higienópolis todo o conjunto de ruas
que formaram os loteamentos originais.
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4.3. OS PRIMEIROS EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS

No início do século XIX, surgem os primeiros edifícios de apartamentos, já
sobre as interferências do processo de metropolização da cidade de São Paulo, vinculado às profundas transformações sociais sofridas pela estrutura sócioeconômica do país e principalmente no estado de São Paulo.
A agricultura cafeeira dominou absolutamente a economia brasileira até a
crise de 1929 provocada pela bolsa de Valores de Nova Iorque. Esta agricultura de café, tipo monocultura, ligada exclusivamente à exportação determinou o
ritmo do crescimento da cidade de São Paulo.
Com a expansão promovida pela inauguração do novo Viaduto do Chá,
aberturas de novas ruas acompanhadas de melhoramentos e remodelação da
Praça da República transferiram-se para esta área um novo centro com novos
edifícios promovendo também a possibilidade da função de morar nos bairros,
acompanhando assim o processo de expansão da área central paulistana em
direção ao eixo oeste da cidade.

A expansão do Centro para a região além-viaduto, no local que seria denominado “Centro Novo”,começaria a se realizar lentamente a partir dos
anos 1920, mas seria concretizada definitivamente somente no fim dos
anos 1930, após a construção do novo Viaduto do chá, bem mais largo
que o anterior (Simões Junior, 2004, p. 160).

Surgem assim os primeiros prédios de apartamentos nos bairros próximos
ao centro, como o bairro de Higienópolis como conseqüência também da aplicação das famílias tradicionais cafeeiras que se protegiam dos períodos incertos das entressafras com a construção civil e particularmente com a construção
de edifícios de apartamentos para aluguel.
Os edifícios de apartamentos surgem pontualmente na paisagem como
um elemento novo, com altura modesta, mas significativa para a época. Alguns
são edificados junto à Praça Buenos Aires, Avenida Angélica e Higienópolis,
com destaque para o Edifício Alagoas construído em 1933, na rua de mesmo
nome, cuja construção intensa tem início a partir de 1960 de forma constante e
contínua.
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As características da paisagem, o equilíbrio dos volumes urbanos construídos ou plantados, sua relação harmoniosa com o sírtio são destruídos com o
predomínio de um novo elemento – o edifício de apartamentos, que passa de
referencial a dominante. A sua presença influi diretamente na conformação dso
espaços livres públicos ou privados, bem como na estrutura do sítio, dentro da
quadra (Macedo, 1987, p. 72).

A alteração da paisagem com a perda da horizontalidade partiu dos moradores do bairro e proprietários de lotes, visando a lucratividade dos mesmos
como também a construção de edifícios para abrigar suas famílias continuando
com o antigo costume de reunir os descendentes juntos da autoridade patriarcal.

Apesar do predomínio visual dos edifícios sobre as residências, estes, até
o fim do período, não se efetivam numericamente. E o número de casas
em relação aos edifícios de apartamentos mantém-se até o final dos anos
60, apesar do seu declínio constante durante todo o período em questão
(Macedo, 1987, p. 156).

O bairro de Higienópolis, no final da década de 30, contava com quatro
edifícios com altura não ultrapassando dez andares, e em estilos diferentes,
dando início a alteração gradual da sua paisagem. Suas mansões vão sendo
demolidas cedendo espaço aos edifícios de apartamentos buscando reproduzir
o conforto de suas antigas residências.

O primeiro prédio de Higienópolis foi o Prédio Alagoas – 1933 – Avenida
Angélica com rua Alagoas – Construtora Barreto, Xandi & Cia.;com cinco
andares e duas lojas no andar térreo. Este prédio foi o primeiro da cidade
com tipologia de um apartamento por andar e quatro dormitórios. Seu êxito foi imediato, tendo sido seus apartamentos prontamente alugados. Pilon & Matarazzo, projetaram e construíram para André Matarazzo, o prédio Santo André – 1935 - avenida Angélica esquina com a rua Piauí, junto
à Praça Buenos Aires. Este destinado à renda, possui oito andares, com-
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posto por dois apartamentos por andar e loja no andar térreo, e nenhuma
ligação com os preceitos modernos (Alba, 2000, p. 52).

Conforme exposto anteriormente, outros edifícios foram construídos no
bairro em questão, conforme segue:
•

O Edifício Alagoas foi construído para Abel Drumond, pela Firma Barreto
Xandi e Cia, possui cinco andares com apartamento de quatro dormitórios e duas lojas no térreo. Foi alvo de críticas na época da construção
por estar localizado em bairro residencial. Porém seu êxito comercial foi
imediato, os apartamentos foram alugados e as lojas ocupadas.

•

Em seguida ao Edifício Alagoas foi construído o edifício Santo André na
esquina da Avenida Angélica com a Rua Piauí. Esta obra foi encomendada por André Matarazzo e a construção ficou a cargo da Construtora
Matarazzo e Pilon, constituída pelo seu filho, o engenheiro Francisco
Matarazzo Netto e o arquiteto francês Jacques Pilon. O prédio era composto por apartamentos de luxo distribuídos em sete andares e loja no
pavimento térreo, todos foram prontamente alugados.

•

O terceiro edifício do Bairro de Higienópolis foi construído em estilo “art
déco” pela construtora Barreto Xandi e Cia e por iniciativa de Augusto
Barreto, fazendeiro de café, erguido para moradia da família e numerosa
descendência.

•

A Avenida Higienópolis teve seu primeiro prédio construído no ano de
1936, O edifício com apenas três andares de nome D. Pedro II, foi uma
iniciativa da família de Nhonhô Magalhães que encarregou a Construtora
Siciliano e Silva do projeto e construção.

•

O edifício Santa Amália foi construído em 1943 ao lado do Edifício Santo
André por Francisco Matarazzo Netto, após desfeita a sociedade com o
arquiteto Jacques Pilon. Nesta mesma época era construído o edifício
Higienópolis na avenida do mesmo nome.
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•

Os edifícios Prudência e Capitalização foram construídos em 1944, e
considerado como um dos edifícios mais importante do bairro, foi projetado por Rino Levi com jardins de Burle Marx. O edifício possui doze andares com quatro apartamentos por andar e dois na cobertura com jardins, a garagem é semi-enterrada, apresentando o pavimento térreo entre rampas e jardins.

O edifício Bretagne, situado na Av. Higienópolis com vinte andares, tornase o prédio mais alto do bairro com formato em “L” e jardim tropical com lazer
distribuído no pátio interno.
Com a construção do Edifício Bretagne na Av. Higienópolis, e Cinderela
na Rua Maranhão, os edifício começam a ultrapassar os limites de altura até
então seguido por outros exemplos, rompendo esta barreira e servindo de exemplo.
Estes edifícios geralmente apresentam garagens no pavimento térreo e
até mesmo com total ausência da mesma como o caso do Edifício Alagoas.
Somente na década de 50 tem início a construção de garagens subterrâneas
que adicionadas as vagas do pavimento térreo procurando atender a todos os
usuários. Como regra geral estes edifícios obedecem a um tipo de implantação,
ocupando a área dos fundos com o estacionamento de veículos e serviços,
somente adotando recuos com dimensões significativas a partir da década de
50.
Com a construção do Edifício Louveira na década de 50, seguido pelo
Edifício Bretagne, inicia-se uma nova maneira de ocupação do lote, rompendo
com a forma tradicional de implantação, apresentando jardins internos aproveitando da localização do terreno junto a praça ou criando jardim lateral de grandes proporções.
Em função da exploração de todo espaço disponível com sucessivas
construções para o mesmo lote, o bairro tornou-se superpovoado, mas com
grande procura para fins residenciais face ao bom atendimento dos meios de
transporte coletivo e ótima localização.
O Bairro de Higienópolis passou por várias etapas de transformações, de
área unifamiliar para multifamiliar, constituindo-se numa área de alta densidade
na Cidade de São Paulo, sofrendo ainda grande intensificação da sua ocupa116

ção em função das áreas livres remanescentes e residência do século passado
a espera de nova especulação imobiliária.
Seus espaços urbanos, ruas e praças, mantêm as mesmas dimensões
horizontais, enquanto a sua volumetria construída se altera, modificando a configuração original. As mudanças mais profundas se realizam a nível interno das
quadras para implantação dos novos volumes construídos.

4.4. UNIVERSO DA PESQUISA

Este trabalho tem como objeto de estudo os edifícios de apartamentos,
localizados no Bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo e compõe-se de
uma seleção de edifícios de apartamentos que representam a produção da habitação coletiva dentro do momento histórico escolhido.
O bairro central é essencialmente residencial e caracterizado por uma população de renda média-alta e alta, sendo também conhecido pela presença de
relevantes instituições culturais e destaca pela presença de uma grande quantidade de exemplares da arquitetura moderna paulistana.
Foi, a partir da década de 50 que o bairro começou assumir o caráter pelo
qual é conhecido, recebendo uma grande quantidade de investimentos imobiliários tornando-se um bairro de destaque na cidade como um mostruário de exemplares da arquitetura moderna.
A organização das trinta e quatro obras selecionadas pertence a vários
períodos da produção da habitação coletiva na cidade de São Paulo e consequentemente sob os reflexos das mais distintas legislações urbanas.
A seguir os edifícios projetados e construídos entre a década de 30 a 60,
representantes significativos da arquitetura moderna paulistana vinculados à
categoria de uso multifamiliar – edifícios de apartamentos.
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1.
EDIFÍCIO: Alagoas
ENDEREÇO: Rua Alagoas
Entre a Rua Angélica e Rua
Itacolomi
PROJETO: Barreto Xandi e Cia
DATA: 1933

Foto: 1 Ed. Alagoas
Fonte: A. A. Caprio

2.
EDIFÍCIO: Santo André
ENDEREÇO: Rua Piauí, 750
Entre a Rua Bahia e Rua Angélica
PROJETO E CONSTRUÇÃO:
Jacques Pilon e Francisco
Matarazzo Neto
DATA: 1935

Foto: 2 Ed. Santo André
Fonte: A. A. Caprio
118

3.
EDIFÍCIO: Augusto Barreto
ENDEREÇO: Av. Angélica, 1408
Entre a Rua Piauí e Rua Maranhão
PROJETO: Barreto e Xandi
DATA: 1936

Foto: 3 Ed. Augusto Barreto
Fonte: A. A. Caprio

4.
EDIFÍCIO: Higienópolis
ENDEREÇO: Rua Coselheiro
Brotero, 1092
Entre a Rua Goytacaz e Rua
Cândido Espinheira
PROJETO: Rino Levi
DATA: 1935/1936

Foto: 4 Ed. Hygienópolis
Fonte: A. A. Caprio
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5.
EDIFÍCIO: Dona Veridiana
ENDEREÇO: Rua Martinico
Prado, 25
Entre a Rua Sabará e Rua Dona
Veridiana
PROJETO E CONSTRUÇÃO: Francisco Beck
DATA: 1940

Foto: 7 Ed. Dona Veridiana
Fonte: A. A. Caprio

6.
EDIFÍCIO: Santa Amália
ENDEREÇO: Rua Piauí, 760
Entre a Rua Bahia e Rua Angélica
PROJETO: Lucjan Korngold
DATA: 1942 - 1943

Foto: 8 Ed. Santa Amália
Fonte: A. A. Caprio
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7.
EDIFÍCIO: Prudência
ENDEREÇO: Avenida Higienópolis
Nº 245 e 265
Entre a Rua Itacolomi e Rua Sabará
PROJETO: Rino Levi
DATA: 1944 – 1948

Foto: 9 Ed. Prudência
Fonte: A. A. Caprio

8.
EDIFÍCIO: Louveira
ENDEREÇO: Rua Piauí, 1081
Entre a Rua Dr. José P. de Queiroz
e Rua Aracajú
PROJETO: João Vilanova Artigas
e Carlos Cascaldi
DATA: 1946

Foto: 10 Ed. Louveira
Fonte: A. A. Caprio
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9.
EDIFÍCIO: São Vicente
ENDEREÇO: Rua São Vicente
de Paulo, 501
Entre a Alameda Barros e Rua
Baronesa de Itú
PROJETO: Escritório Técnico
Lucjan Korngold
DATA: 1948 - 1954

Foto: 11 Ed. São Vicente
Fonte: A. A. Caprio

10.
EDIFÍCIO: Bretagne
ENDEREÇO: Avenida Higienópolis
Nº 938
Entre a Rua Conselheiro Brotero
e Rua Albuquerque Lins
PROJETO: João Artacho Jurado
DATA: 1952 -1959

Foto: 12 Ed. Bretagne
Fonte: A. A. Caprio
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11.
EDIFÍCIO: Paquita
ENDEREÇO: Rua Alagoas, 475
Entre a Rua Bahia e Avenida
Angélica
PROJETO: Luz-Ar Arquitetura
e Construções Ltda
DATA: 1952 – 1959

Foto: 13 Ed. Paquita
Fonte: A. A. Caprio

12.
EDIFÍCIO: Buenos Aires
Edifícios La plata e San Martin
ENDEREÇO: Avenida Angélica
Nº 1867
Entre a Rua Pará e Rua Sergipe
PROJETO: Majer Botkowski
DATA: 1953 - 1956

Foto: 14 Ed. Buenos Aires
Fonte: A. A. Caprio
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13.
EDIFÍCIO: Lausanne
ENDEREÇO: Avenida
Higienópolis 101 e 111
Entre a Rua Sabará e Rua Itambé
PROJETO: Adolf Franz Heep
DATA: 1953 - 1958

Foto: 15 Ed. Lausanne
Fonte: A. A. Caprio

14.
EDIFÍCIO: Veneza
ENDEREÇO: Avenida Angélica
Entre a Rua das Palmeiras e
Alameda Barros
PROJETO: Construtécnica Ltda
DATA: 1953

Foto: 16 Ed. Veneza
Fonte: A. A. Caprio
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15.
EDIFÍCIO: Imperator
ENDEREÇO:
Avenida Angélica,1905
Entre Rua Pará e Rua Cel. José
Eusébio
PROJETO: Vaindergorn e Verona
DATA: 1954 – 1956

Foto: 17 Ed. Imperator
Fonte: A. A. Caprio

16.
EDIFÍCIO: Diana
ENDEREÇO: Rua Maranhão,270
Entre a Rua Itacolomi e Rua Sabará
PROJETO: Victor Reif
DATA: 1957 – 1958

Foto: 18 Ed. Diana
Fonte: A. A. Caprio
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17.
EDIFÍCIO: Carina
ENDEREÇO: Avenida Angélica
Nº 1132
Entre a Avenida Higienópolis e Rua
Jaguaribe
PROJETO: Israel Galman
DATA: 1959 - 1962

Foto: 19 Ed. Carina
Fonte: A. A. Caprio

18.
EDIFÍCIO: Lugano e Locarno
ENDEREÇO: Avenida Higienópolis
Nº 318 e 360
Entre a Rua Martim Francisco e Avenida Angélica
PROJETO: Adolf Franz Heep
DATA: 1959 – 1962

Foto: 20 Ed. Lugano e Locarno
Fonte: A. A. Caprio
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19.
EDIFÍCIO: Arper
ENDEREÇO: Rua Pernambuco, 15
Entre a Rua Aracajú e Rua Rio de
Janeiro
PROJETO: David Libeskind
DATA: 1959 – 1962

Foto: 21 Ed. Arper
Fonte: A. A. Caprio

20.
EDIFÍCIO: Araba
ENDEREÇO: Rua Aracajú, 235
Entre a Rua Maranhão e Rua Piauí
PROJETO: David Libeskind
DATA: 1960 – 1962

Foto: 22 Ed. Arabá
Fonte: A. A. Caprio
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21.
EDIFÍCIO: Condemar
ENDEREÇO: Rua Albuquerque
Lins, 1075
Entre a Alameda Barros e
Rua Baroneza de Itu
PROJETO: Jorge Wilheim
DATA: 1960 – 1962

Foto: 23 Ed. Condemar
Fonte: A. A. Caprio

22.
EDIFÍCIO: Alomy
ENDEREÇO: Rua Alagoas
Entre a Av. Angélica e Rua
Itacolomi
PROJETO: David Libeskind
DATA: 1961

Foto: 24 Ed. Alomy
Fonte: A. A. Caprio
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23.
EDIFÍCIO: Jardim Buenos Aires
ENDEREÇO: Praça Buenos Aires
Entre a Av. Angélica e Rua Bahia
PROJETO: David Libeskind
DATA: 1962

Foto: 25 Ed. Jardim Buenos Aires
Fonte: A. A. Caprio

24.
EDIFÍCIO: Pernambuco
ENDEREÇO: Rau Pernambuco,
Entre a Rua
PROJETO: David Libeskind
DATA: 1963

Foto: 26 Ed. Pernambuco
Fonte: A. A. Caprio
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25.
EDIFÍCIO: Albar
ENDEREÇO:

Rua

Albuquerque

Lins, 1045
Entre a Alameda Barros e Rua
Baroneza de Itu
PROJETO: Maurício Schineider e
Pedro Paulo de Melo Saraiva
DATA: 1963

Foto: 27 Ed. Albar
Fonte: A. A. Caprio

26.
EDIFÍCIO: Baía Mar
ENDEREÇO: Rua Baia,71
Entre a Rua Maranhão e Rua Piauí
PROJETO: Francisco Beck
DATA: 1963 – 1964

Foto: 28 Ed. Baia Mar
Fonte: A. A. Caprio
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27.
EDIFÍCIO: Abaeté
ENDEREÇO: Rua Pará,222
Entre a Rua Bahia e Avenida
Angélica
PROJETO: Abrahão Sanovicz
DATA: 1963 - 1968

Foto: 29 Ed. Abaeté
Fonte: A. A. Caprio

28.
EDIFÍCIO: Albina
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Brotero, 801
Entre a Alameda Barros e Avenida
São João
PROJETO: Alberto Botti e
Marc Rubin
DATA: 1963

Foto: 30 Ed. Albina
Fonte: A. A. Caprio
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29.
EDIFÍCIO: Tamar
ENDEREÇO: Rua Piauí, 631
Entre a Avenida Angélica e Rua
Itacolomi
PROJETO: Maurício Schneider e
Pedro Paulo Saraiva
DATA: 1964

Foto: 31 Ed. Tamar
Fonte: A. A. Caprio

30.
EDIFÍCIO: Manon
ENDEREÇO: Rua Sergipe, 312
Entre a Rua Itacolomi e Rua Sabará
PROJETO: Victor Reif
DATA: 1964

Foto: 32 Ed. Manon
Fonte: A. A. Caprio
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4.5. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA
Os edifícios selecionados fazem parte de um significativo universo de exemplares representativos da evolução da arquitetura moderna paulistana. A
partir dessa coleção inicial de edifícios localizados no bairro de Higienópolis,
foram escolhidos em função da facilidade de acesso aos respectivos condomínios por meio de contato com moradores e funcionários que aceitaram a aplicação da pesquisa, aliadas à disponibilidade de tempo ditada pela Pósgraduação das 6 (seis) unidades ligadas à habitação coletiva. Todos atendem
critérios para o recorte do objeto da pesquisa como:
•

Ter sido projetado dentro do período histórico preestabelecido;

•

Apresentar inovações tecnológicas;

•

Apresentar inovações programáticas e oferecer uma reflexão cultural significativa.

Foi considerado também como critério de escolha a obrigatoriedade de
estar dentro do perímetro pré-estabelecido como limite adotado para o Bairro
de Higienópolis.
As obras anteriormente citadas foram organizadas cronologicamente a
partir do ano do seu projeto, acompanhado do ano de conclusão da obra. Os
edifícios são apresentados individualmente por meio de imagens, desenhos de
arquitetura, ano do projeto, construção, proprietário e um conjunto de informações que oferece dados quantitativos como áreas de terreno, de construção, do
apartamento e característicos do objeto da pesquisa.
A seguir o elenco dos 6 (seis) edifícios de apartamentos escolhidos que
por sua vez constitui a amostra da nossa pesquisa.

133

ESTUDOS DE CASOS:

Estudo de caso 1
Edifício: Louveira – (1946)
Arquiteto: João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi

Estudo de caso 2
Edifício: Arper - (1959)
Arquiteto: David Libeskind

Estudo de caso 3
Edifício: Lugano/Locarno - (1959)
Arquiteto: Adolf Franz Heep

Estudo de caso 4
Edifício: Baía Mar - (1963)
Francisco Beck

Estudo de caso 5
Edifício: Lausanne - (1953)
Arquiteto: Adolf Franz Heep

Estudo de caso 6
Edifício: Prudência - (1944)
Arquiteto: Rino Levi
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